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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
Πρεσβεία της Ελλάδος 

στην Άγκυρα 
Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών 

Υποθέσεων 
 

Άγκυρα, 14 Απριλίου 2020 

 

 

Μέτρα πρόληψης κατά της περαιτέρω εξάπλωσης του ιού COVID-19 στην Τουρκία 

 
 

Σχετικά με τα μέτρα που έχουν λάβει οι τουρκικές Αρχές, έναντι της εξάπλωσης του COVID-19, 
επισημαίνονται τα κάτωθι: 

 
 

1. Ταξιδιωτικά μέτρα 

Για τους Έλληνες πολίτες που επιθυμούν να μεταβούν από την Ελλάδα στην Τουρκία  σημειώνεται ότι 
έχουν κλείσει τα χερσαία σύνορα με την Ελλάδα (συνοριακές διαβάσεις σε Κήπους/Ipsala και 
Καστανιές/Pazarkule). Τα ανακοινωθέντα μέτρα αφορούν σε οδικές και σιδηροδρομικές συνδέσεις, ενώ 
εξαιρούνται οι εμπορευματικές μεταφορές. Έχουν ανασταλεί και οι ναυτιλιακές συνδέσεις. 

 

Τα μέτρα προφύλαξης που έχουν λάβει, μέχρι στιγμής, οι τουρκικές Αρχές, έναντι του ιού έχουν ως εξής: 

 Μεταφορές: 

- Διακοπή όλων των διεθνών αεροπορικών δρομολογίων έως 20 Μαϊου 2020 

- Διακοπή όλων των εσωτερικών πτήσεων έως 1 Μαϊου 2020 

- Διακοπή υπεραστικών (intercity) σιδηροδρομικών συνδέσεων 

- Απαγόρευση εισόδου/εξόδου οχημάτων σε 31 πόλεις, συμπεριλαμβανομένης της Άγκυρας και της 

Κωνσταντινούπολης 

 
 Απαγόρευση εισόδου στη χώρα:  

Μόνο Τούρκοι πολίτες εισέρχονται στην τουρκική επικράτεια, οι οποίοι  τίθενται υποχρεωτικώς σε 
καραντίνα διάρκειας δεκατεσσάρων (14) ημερών, σε χώρους που υποδεικνύει το Υπουργείο Υγείας 

 

 Κλείσιμο χερσαίων συνόρων με: 

Ελλάδα, Βουλγαρία, Ιράν, Ιράκ, Αζερμπαϊτζάν και Γεωργία.  

 

2. Έκτακτα μέτρα στον τομέα των εμπορευματικών μεταφορών/συναλλαγών 

 

A.  Αναφορικά με τις οδικές μεταφορές, προβλέπονται τα ακόλουθα: 
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-Κατά την είσοδο των φορτηγών οχημάτων στην τουρκική επικράτεια, οι οδηγοί υπόκεινται σε 
υγειονομικό έλεγχο, ενώ τα οχήματα και οι καρότσες τους απολυμαίνονται (6-ωρη διαδικασία). 
 
-Οι οδηγοί οχημάτων οφείλουν να είναι εφοδιασμένοι με επαρκή αριθμό προστατευτικού 
εξοπλισμού (μάσκες, γάντια, απολυμαντικά). 
 
-Αλλοδαποί οδηγοί φορτηγών οι οποίοι έχουν ως προορισμό περιοχή εντός της Τουρκίας, 
ενθαρρύνονται να παραδώσουν τα φορτία τους σε ημεδαπούς οδηγούς, σε προκαθορισμένα 
σημεία. Σε περίπτωση που αυτό δεν είναι εφικτό, υποχρεώνονται σε καραντίνα 14 ημερών, 
προκειμένου να τους επιτραπεί είσοδος στην Τουρκία. Ο περιορισμός αυτός δεν ισχύει για 
διελεύσεις TRANSIT. 
 
- Τα εισερχόμενα οχήματα επιτρέπεται να σταθμεύσουν μόνο σε καθορισμένα από τις τουρκικές 
Αρχές σημεία. 
- Κατά την είσοδο τους στην τουρκική επικράτεια, οι οδηγοί των φορτηγών οχημάτων 
ενημερώνονται, ενυπογράφως, για τους ισχύοντες κανονισμούς καθώς και για τις ποινές που 
προβλέπονται σε περίπτωση παραβίασης αυτών. 
 
Ειδικά για διελέυσεις TRANSIT 
 
-Πριν την είσοδο στην Τουρκία, εξακριβώνεται ότι τα οχήματα θα γίνουν αποδεκτά από την χώρα 
που αναφέρεται ως τελικός προορισμός. 
 
-Τα οχήματα οφείλουν να  εξέλθουν της τουρκικής επικράτειας εντός 36 ωρών, κατά μέγιστο. Σε     
εξαιρετικές περιπτώσεις (πχ. Καθυστερήσεις σε μεθοριακούς σταθμούς) μπορεί να χορηγηθεί εώς 
και 48ωρη παράταση. 
 
- Τα χερσαία σύνορα με Ιράν, Ιράκ είναι κλειστά και για τις εμπορευματικές μεταφορές. 
Αλλοδαποί οδηγοί ενημερώνονται ότι μπορούν να εξέλθουν από τα ανωτέρω συνοριακά 
περάσματα, αλλά δεν θα τους επιτραπεί η επανείσοδος στην Τουρκία. 
 

B. Μεταφορές δια θαλάσσης 
 
Προκειμένου για την ομαλή εξέλιξη των διεθνών εμπορικών μεταφορών ο κατάπλους και η     
εκφόρτωση / μεταφόρτωση εμπορικών πλοίων διεξάγεται κανονικά στους  κατά τόπους λιμένες. 
Στις θαλάσσιες μεταφορές τύπου Ro-Ro, επιτρέπεται η φόρτωση μόνο εμπορευμάτων (τρέιλερ-
καρότσες). Σε περίπτωση που ο οδηγός δεν μπορεί να αποδεσμεύσει το φορτίο του, 
εφαρμόζονται οι υγειονομικές διατάξεις που καθορίζονται από το τουρκικό Υπουργείο Υγείας. 
 

3. Μέτρα διευκόλυνσης των εμπορευματικών συναλλαγών/μεταφορών 
 

- Καθιέρωση νέας διαδικασίας ηλεκτρονικής έκδοσης πιστοποιητικών καταγωγής και διακίνησης 
εμπορευμάτων μέσω του συστήματος MEDOS . 
 

- Υγειονομικά πιστοποιητικά για τρόφιμα και ζωοτροφές φυτικής προελεύσεως μπορούν πλέον να 
αποστέλλονται απευθείας, ηλεκτρονικώς, από τις ελληνικές Αρχές στις αρμόδιες τουρκικές 
Περιφερειακές Διοικήσεις Γεωργίας και Δασών. 
 

- Οδηγοί μεταφορών που μεταφέρουν ιατρικά υλικά και εξοπλισμό, καθώς και τρόφιμα που 
βρίσκονται σε έλλειψη, επιτρέπεται να εισέλθουν στην Τουρκία χωρίς να παραμείνουν σε 
καραντίνα, υπό την αίρεση ότι  διαπιστώνεται πώς δεν είναι φορείς του COVID-19 και 
ακολουθείται το πρωτόκολλο ελέγχου και απολύμανσης (οχήματος και οδηγού). 
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Επάρκεια ή ελλείψεις στην αγορά 

 

Δεν παρατηρούνται ελλείψεις σε αγαθά, ενώ οι θαλάσσιες εισαγωγές και εξαγωγές γίνονται 

κανονικά χωρίς καθυστερήσεις. 

 

 

4. Προβλήματα στις εμπορευματικές συναλλαγές και στο επιχειρείν. 

 

Επισημαίνεται ότι από 4 Μαρτίου έχουν επιβληθεί περιορισμοί από την τουρκική κυβέρνηση στις 

εξαγωγές ειδών υγειονομικού ενδιαφέροντος (προστατευτικές μάσκες, στολές, γυαλιά προστασίας 

(goggles), αναπνευστήρες, πυκνωτές οξυγόνου). 

 

Ανωτέρω είδη μπορούν εξαχθούν μόνο εφόσον έχει εξασφαλιστεί άδεια εξαγωγής, η οποία 

χορηγείται ad hoc, για κάθε παραγγελία χωριστά, και όχι a priori.  

 

Αρμόδια Αρχή για τη χορήγηση της άδειας εξαγωγής είναι η τουρκική Αρχή Φαρμάκων και 

Ιατρικών Συσκευών (TITCK). 

 

: Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu     https://www.titck.gov.tr/ 

   
   Söğütözü Mahallesi 2176.Sokak No:5 PK 06520 Çankaya/Ankara          

   T: +90 (312) 218 30 00 

   F: +90 (312) 218 34 60 

   titck@hs01.kep.tr 

 

 Συνιστάται ιδιαίτερη προσοχή σε ελληνικές επιχειρήσεις που επιθυμούν να εισαγάγουν ιατρικό 

και φαρμακευτικό εξοπλισμό από την  Τουρκία την περίοδο αυτή, δεδομένων των υφιστάμενων 

περιορισμών.  
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