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ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΛΑΔΟΥ
 
Η Τουρκία είναι Μουσουλμανική χώρα και ως εκ τούτου η κατανάλωση αλκοόλ 
αντίκειται στα ήθη και έθιμά της. 
κρασιού ξεκίνησε σε αυτήν την χώρα πριν 6.000 χρόνια. Το 1920, ο Κεμάλ Ατατούρκ 
εγκαινίασε το παλιότερο οινοποιείο, το οποίο διασώζεται μέχρι σήμερα. Επιπλέον, η
τουρκική ρακί θεωρούταν μέχρι πρότινος το εθνικό ποτό της χώρας. 
Τουρκία είναι γνωστή εδώ και 300 χρόνια. Η χώρα παράγει και μπύρα.
 
Όταν ο Πρόεδρος Erdo 
δασμούς στα εισαγόμενα αλκοολούχα ποτά, αλλά και υψηλή φορολογία στα εγχώρια 
προκειμένου να περιορίσει την κατανάλωσή τους. Ως αποτέλεσμα η τιμή της εγχώριας 
ρακί αυξήθηκε κατά 700% περίπου και της μπύρας 600% σε σχέ
ίσχυαν πριν το 2003. Ωστόσο η κατανάλωση στην Τουρκία δεν έχει μειωθεί.
 
Τα αλκοολούχα ποτά απαγορεύεται να πωλούνται σε σημεία που βρίσκονται 100 μέτρα 
από τζαμιά και σχολεία. 
ενώ στις τηλεοπτικές και κινηματογραφικές παραγωγές το αλκοολούχο ποτό 
καλύπτεται με ειδικό εφέ.
 
 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
 

Σημαντικότερες Εταιρείες
 
Ρακί 

Μέχρι το 2004 η παραγωγή της Τουρκικής Ρακί γινόταν αποκλειστικά από την 
Tekel, την κρατική εταιρεία 
Rakı, Kulüp Rakı, Tekirdağ

Το 2004 το μονοπώλιο τερματίστηκε καθώς άνοιξε η εμπορική εταιρεία
παρήγαγε την ετικέτα Efe 

Πλέον οι μεγαλύτερες βιομηχανίες παραγωγής ρακί είναι:
και Elda. Η πρώην ετικέτες της 
παράγονται πλέον από την εταιρεία

Μπύρα 

Η Τουρκία έχει μεγάλη παραγωγή 
πωλήσεις (80% της αγοράς) είναι η
ετικέτες είναι οι Grolsch, Becks
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ΚΛΑΔΟΥ 

Η Τουρκία είναι Μουσουλμανική χώρα και ως εκ τούτου η κατανάλωση αλκοόλ 
αντίκειται στα ήθη και έθιμά της. Παρόλ’ αυτά οι ιστορικοί αναφέρουν ότι η παραγωγή 
κρασιού ξεκίνησε σε αυτήν την χώρα πριν 6.000 χρόνια. Το 1920, ο Κεμάλ Ατατούρκ 

το παλιότερο οινοποιείο, το οποίο διασώζεται μέχρι σήμερα. Επιπλέον, η
τουρκική ρακί θεωρούταν μέχρι πρότινος το εθνικό ποτό της χώρας. 
Τουρκία είναι γνωστή εδώ και 300 χρόνια. Η χώρα παράγει και μπύρα.

 πήρε την εξουσία στις αρχές του 2003, επέβαλε υψηλούς 
δασμούς στα εισαγόμενα αλκοολούχα ποτά, αλλά και υψηλή φορολογία στα εγχώρια 
προκειμένου να περιορίσει την κατανάλωσή τους. Ως αποτέλεσμα η τιμή της εγχώριας 
ρακί αυξήθηκε κατά 700% περίπου και της μπύρας 600% σε σχέση

Ωστόσο η κατανάλωση στην Τουρκία δεν έχει μειωθεί.

Τα αλκοολούχα ποτά απαγορεύεται να πωλούνται σε σημεία που βρίσκονται 100 μέτρα 
από τζαμιά και σχολεία. Επίσης, απαγορεύεται η διαφήμισή τους από όλα τα ΜΜΕ

τις τηλεοπτικές και κινηματογραφικές παραγωγές το αλκοολούχο ποτό 
με ειδικό εφέ. 

Σημαντικότερες Εταιρείες παραγωγής 

Μέχρι το 2004 η παραγωγή της Τουρκικής Ρακί γινόταν αποκλειστικά από την 
εταιρεία που είχε το μονοπώλιο και παρήγαγε τις ετικέτες:

ğ και Altınbaş. 

Το 2004 το μονοπώλιο τερματίστηκε καθώς άνοιξε η εμπορική εταιρεία
 Rakı. Στη συνέχεια άνοιξαν και άλλες εταιρείες

Πλέον οι μεγαλύτερες βιομηχανίες παραγωγής ρακί είναι: Burgaz, Tar
Η πρώην ετικέτες της Tekel Yeni Rakı, Kulüp Rakı, Tekirdağ και

παράγονται πλέον από την εταιρεία Mey.  

Η Τουρκία έχει μεγάλη παραγωγή μπύρας. Η πιο γνωστή και με τις μεγαλύτερες 
πωλήσεις (80% της αγοράς) είναι η Efes Pilsen, η οποία παράγεται στην Σμύρνη

Becks, Miller, Warstiener, Fosters και Tuborg

ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ 

 

-3- 

Η Τουρκία είναι Μουσουλμανική χώρα και ως εκ τούτου η κατανάλωση αλκοόλ 
Παρόλ’ αυτά οι ιστορικοί αναφέρουν ότι η παραγωγή 

κρασιού ξεκίνησε σε αυτήν την χώρα πριν 6.000 χρόνια. Το 1920, ο Κεμάλ Ατατούρκ 
το παλιότερο οινοποιείο, το οποίο διασώζεται μέχρι σήμερα. Επιπλέον, η 

τουρκική ρακί θεωρούταν μέχρι πρότινος το εθνικό ποτό της χώρας. Η ρακί στην 
Τουρκία είναι γνωστή εδώ και 300 χρόνια. Η χώρα παράγει και μπύρα. 

ία στις αρχές του 2003, επέβαλε υψηλούς 
δασμούς στα εισαγόμενα αλκοολούχα ποτά, αλλά και υψηλή φορολογία στα εγχώρια 
προκειμένου να περιορίσει την κατανάλωσή τους. Ως αποτέλεσμα η τιμή της εγχώριας 

ση με τις τιμές που 
Ωστόσο η κατανάλωση στην Τουρκία δεν έχει μειωθεί. 

Τα αλκοολούχα ποτά απαγορεύεται να πωλούνται σε σημεία που βρίσκονται 100 μέτρα 
από όλα τα ΜΜΕ, 

τις τηλεοπτικές και κινηματογραφικές παραγωγές το αλκοολούχο ποτό 

Μέχρι το 2004 η παραγωγή της Τουρκικής Ρακί γινόταν αποκλειστικά από την εταιρεία 
παρήγαγε τις ετικέτες: Yeni 

Το 2004 το μονοπώλιο τερματίστηκε καθώς άνοιξε η εμπορική εταιρεία Elda,  η οποία 
εταιρείες.  

Tarış και Mey καθώς 
και Altınbaş 

. Η πιο γνωστή και με τις μεγαλύτερες 
η οποία παράγεται στην Σμύρνη. Άλλες 

Tuborg, ενώ η Skol, 
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Heineken ,Leffe,  Budweiser
εισάγεται. 

Η  Bomonti αποτελεί την αναβίωση μιας ιστορικής μπύρας, η παραγωγή της οποίας 
είχε ξεκινήσει πριν έναν αιώνα. 

Κρασί 
 
Τα κυριότερα οινοποιεία στην χώρα είναι:

Arcadia, Aral, Barbare, Büy
Çamlıca, Kavaklıdere, Kavur
Öküzgözü, Pamukkale, Paş
Urla, Vinkara, Yazgan 

 

ΖΗΤΗΣΗ 
 
Πρώτο αλκοολούχο ποτό σε κατανάλωση στην Τουρκία είναι η μπύρα,
είναι η ρακί. Το 2016 η κατανάλωση αλκοολούχων ποτών παρουσίασε πτώση, η οποία 
οφείλεται κυρίως στην μείωση της τουριστικής ροής, λόγω προβλημάτων στην 
ασφάλεια και της ανασφάλειας που προκλήθηκε από την απόπειρα πραξικοπήματος 
στην χώρα. 
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Budweiser,  Erdinger, Corona, Guinness, Hoegaarden

αποτελεί την αναβίωση μιας ιστορικής μπύρας, η παραγωγή της οποίας 
είχε ξεκινήσει πριν έναν αιώνα.  

Τα κυριότερα οινοποιεία στην χώρα είναι: 

yülübağ, Corvus, Diren, Doluca, Foça/Öküzgö
Kavur, Kayra, Kocabağ, Küp, LA, Likya, Mozaik, Nif Vineyards

şaeli, Prodom, Selendi, Sevilen, Suvla, Tireli Ç

Πρώτο αλκοολούχο ποτό σε κατανάλωση στην Τουρκία είναι η μπύρα,
είναι η ρακί. Το 2016 η κατανάλωση αλκοολούχων ποτών παρουσίασε πτώση, η οποία 
οφείλεται κυρίως στην μείωση της τουριστικής ροής, λόγω προβλημάτων στην 
ασφάλεια και της ανασφάλειας που προκλήθηκε από την απόπειρα πραξικοπήματος 
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Hoegaarden  και η Duvel 

αποτελεί την αναβίωση μιας ιστορικής μπύρας, η παραγωγή της οποίας 

özü, Gülor, İrem, 
Nif Vineyards, 
Çiftliği, Umurbey, 

Πρώτο αλκοολούχο ποτό σε κατανάλωση στην Τουρκία είναι η μπύρα, ενώ δεύτερο 
είναι η ρακί. Το 2016 η κατανάλωση αλκοολούχων ποτών παρουσίασε πτώση, η οποία 
οφείλεται κυρίως στην μείωση της τουριστικής ροής, λόγω προβλημάτων στην 
ασφάλεια και της ανασφάλειας που προκλήθηκε από την απόπειρα πραξικοπήματος 
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Εγχώρια κατανάλωση αλκοολούχων ποτών εκτός μπύρας
 
 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

Σύνολο εισαγωγών και εξαγωγών για προϊόντα με HS code: 2203,2204,2205,2208

               Πηγή: TUIK 
               Επεξεργασία: Γραφείο ΟΕΥ Κων/πολης
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Εγχώρια κατανάλωση αλκοολούχων ποτών εκτός μπύρας 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ 
 

Σύνολο εισαγωγών και εξαγωγών για προϊόντα με HS code: 2203,2204,2205,2208

Επεξεργασία: Γραφείο ΟΕΥ Κων/πολης 

2015 2016 2017 2018

ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ 

 

-5- 

Σύνολο εισαγωγών και εξαγωγών για προϊόντα με HS code: 2203,2204,2205,2208 

 

Εξαγωγές

Εισαγωγές
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Οι εισαγωγές αλκοολούχων ποτών στην Τουρκία 
πενταετία κυρίως λόγω των δασμολογικών και άλλων εμποδίων που θέτουν οι 
τουρκικές αρχές. Αναλυτικότερα:

Τουρκικές Εισαγωγές Αλκοολούχων Ποτών(

Κωδικός 
προϊόντος 

2015

2203 42

2204 9.529

2205 27

2208 40

Σύνολο 92

                Πηγή: TUIK 
                Επεξεργασία: Γραφείο ΟΕΥ Κων/πολης
 
 
Κυριότερες χώρες από όπου εισάγει η Τουρκία: Μπύρα από Ιράκ, Αζερμπαϊτζάν, 
ψευδοκράτος. Κρασί από 
Η.Π.Α. και Μ. Βρετανία και λικέρ από Γερμανία και ψευδοκράτος.
 

Τουρκικές Εξαγωγές Αλκοολούχων Ποτών(

Κωδικός 
προϊόντος 

2015

2203 8.104

2204 10.

2205 451

2208 112

Σύνολο 130

            Πηγή: TUIK 
            Επεξεργασία: Γραφείο ΟΕΥ Κων/πολης
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Οι εισαγωγές αλκοολούχων ποτών στην Τουρκία μειώνονται την τελευταία 
πενταετία κυρίως λόγω των δασμολογικών και άλλων εμποδίων που θέτουν οι 

Αναλυτικότερα: 

Τουρκικές Εισαγωγές Αλκοολούχων Ποτών(€) 

2015 2016 2017 2018

42.255.826 33.530.843 30.990.54
0 

33.104

529.768 9.160.547 8.644.368 8.591

27.942 30.526 30.698 28.523

40.957.029 36.455.965 36.842.10
6 

36.269

92.770.565 79.177.881 76.507.71
2 

77.993

Επεξεργασία: Γραφείο ΟΕΥ Κων/πολης 

Κυριότερες χώρες από όπου εισάγει η Τουρκία: Μπύρα από Ιράκ, Αζερμπαϊτζάν, 
ψευδοκράτος. Κρασί από Aegean Free Zone και ψευδοκράτος. Βερμούτ από Ελβετία, 
Η.Π.Α. και Μ. Βρετανία και λικέρ από Γερμανία και ψευδοκράτος. 

Τουρκικές Εξαγωγές Αλκοολούχων Ποτών(€) 

2015 2016 2017 2018

104.684 8.295.186 8.864.338 12

.170.658 6.346.399 7.127.547 7

451.609 114.611 302.280 500

112.036.595 88.798.770 112.160.458 65

130.763.546 103.554.96
6 

128.454.623 85

Επεξεργασία: Γραφείο ΟΕΥ Κων/πολης 

ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ 
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μειώνονται την τελευταία 
πενταετία κυρίως λόγω των δασμολογικών και άλλων εμποδίων που θέτουν οι 

2018 

104.270 

591.461 

523 

269.535 

993.789 

Κυριότερες χώρες από όπου εισάγει η Τουρκία: Μπύρα από Ιράκ, Αζερμπαϊτζάν, 
και ψευδοκράτος. Βερμούτ από Ελβετία, 

2018 

12.302.102 

7.422.692 

500.513 

65.149.141 

85.374.448 
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Οι κυριότερες εξαγωγές της Τουρκίας γίνονται: Μπύρα εξάγεται στο Μεξικό, Γερμανία 
και Ολλανδία, κρασί σε Γαλλία και Ιταλία, βερμούτ σε Ιταλία και λικέρ σε Μ. Βρετανία 
και Η.Π.Α. 
 
 

Εισαγωγές και εξαγωγές Ελλάδας

 
 
Αναλυτικότερα: 
 

Year
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2017
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εξαγωγές της Τουρκίας γίνονται: Μπύρα εξάγεται στο Μεξικό, Γερμανία 
και Ολλανδία, κρασί σε Γαλλία και Ιταλία, βερμούτ σε Ιταλία και λικέρ σε Μ. Βρετανία 

Εισαγωγές και εξαγωγές Ελλάδας-Τουρκίας  για προϊόντα με HS code: 
2203,2204,2205,2208 

Year HS4 
Export 

Euro Import Euro 
2015 2203 3.528 0 

  3.528 0 
2204 5.592 3.874 
  5.592 3.874 
2208 220.465 192.553 
  220.465 192.553 
Total: 229.585 196.427 

2016 2203 0 20.433 
  0 20.433 
2204 4.313 0 
  4.313 0 
2208 186.488 92.249 
  186.488 92.249 
Total: 190.801 112.682 

2017 2203 0 64.414 
  0 64.414 

2016 2017 2018

Εισαγωγές Τουρκίας

Εξαγωγές Τουρκίας

ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ 
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εξαγωγές της Τουρκίας γίνονται: Μπύρα εξάγεται στο Μεξικό, Γερμανία 
και Ολλανδία, κρασί σε Γαλλία και Ιταλία, βερμούτ σε Ιταλία και λικέρ σε Μ. Βρετανία 

Τουρκίας  για προϊόντα με HS code: 

 

Εισαγωγές Τουρκίας

Εξαγωγές Τουρκίας
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2018
  
  
  
  
  
  
  
  

                                              Πηγή: 

Παρατηρούμε ότι η Ελλάδα εξάγει κυρίως λικέρ στην Τουρκία, ενώ το εμπορικό μας
ισοζύγιο είναι θετικό για την χώρα μας.
 
 
 
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Δασμολογικές και άλλες επιβαρύνσεις

Στον κατωτέρω πίνακα εμφανίζεται η δασμολογική επιβάρυνση α
δασμολογική κλάση, το ποσοστό ή ποσό ειδικού φόρου κατανάλωσης και το ποσοστό 
ΦΠΑ, τα οποία επιβαρύνουν τα προϊόντα κατά την εισ

HS Code Product

2203.00 Beer, of malt 

 

2204 Wine of fresh grapes, including fortified wines; grape must other than that of 
heading 2009

2204.10 Sparkling wine

2204.21 

Other wine; grape must with 
fermentation prevented or 
arrested by the addition of 

alcohol

                                                
1 Η εισαγωγή χύμα κρασιού δεν επιτρέπεται
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2204 3.093 17.125 
  3.093 17.125 
2208 272.064 44.448 
  272.064 44.448 
Total: 275.157 125.987 

2018 2203 0 16.868 
  0 16.868 
2204 3.090 9.534 
  3.090 9.534 
2205 0 8.963 
  0 8.963 
2208 168.066 61.597 
  168.066 61.597 
Total: 171.156 96.962 

Πηγή: TUIK 

Παρατηρούμε ότι η Ελλάδα εξάγει κυρίως λικέρ στην Τουρκία, ενώ το εμπορικό μας
ισοζύγιο είναι θετικό για την χώρα μας. 

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

ι άλλες επιβαρύνσεις 

Στον κατωτέρω πίνακα εμφανίζεται η δασμολογική επιβάρυνση α
δασμολογική κλάση, το ποσοστό ή ποσό ειδικού φόρου κατανάλωσης και το ποσοστό 

βαρύνουν τα προϊόντα κατά την εισαγωγή τους.  

Product Description Measure 
Duty 
Rate 
(%) 

Special Consumption

Tax Rate 
(%) 

Beer, of malt  Litre 0 63 

fresh grapes, including fortified wines; grape must other than that of 
heading 20091 

Sparkling wine Litre 50 0 

Other wine; grape must with 
fermentation prevented or 
arrested by the addition of 

alcohol 

Litre 50 0 

         
Η εισαγωγή χύμα κρασιού δεν επιτρέπεται  

ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ 
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Παρατηρούμε ότι η Ελλάδα εξάγει κυρίως λικέρ στην Τουρκία, ενώ το εμπορικό μας 

Στον κατωτέρω πίνακα εμφανίζεται η δασμολογική επιβάρυνση ανά 
δασμολογική κλάση, το ποσοστό ή ποσό ειδικού φόρου κατανάλωσης και το ποσοστό 

Consumption Tax 

VAT. 
(%) Tax Rate 

Minimal Lump 
Sum Tax 

Amount per 
unit 

1.7694 TL/LT 18 

fresh grapes, including fortified wines; grape must other than that of 

58.7753 TL/LT 18 

58.7753 TL/LT 18 
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- In containers holding 2 litres 
or less:

2204.29 

Other wine; grape must with 
fermentation prevented or 
arrested by the addition of 

alcohol
- Other

2204.30 Other grape must
 

2205 Vermouth and other wine of fresh grapes flavoured with plants or aromatic 
substances 

2205.10.10.00.00 

In containers holding 
2 litres or less

- Alcoholic strength by volume 
of 18% vol. or less

2205.10.90.00.11 

In containers holding 
2 litres or less 

- Of an actual alcoholic 
strength by volume exceeding 

18 % vol but not exceeding 
22%

2205.10.90.00.12 

In containers holding 
2 litres or less 

- Alcoholic strength by volume 
higher than 

 

2208 Undenatured ethyl alcohol of an alcoholic strength by volume of less than 80 % 
vol; spirits, liqueurs and other spirituous beverages

2208.20 Spirits obtained by distilling 
grape wine or grape marc

2208.30 Whiskies

2208.40 
Rum and other spirits obtained 
by distilling fermented sugar

cane products

2208.50 Gin and Geneva

2208.60 
Vodka (Other than 
2208.60.91.00.00, 
2208.60.99.00.00)

2208.70 Liqueurs and cordials
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In containers holding 2 litres 
or less: 

Other wine; grape must with 
fermentation prevented or 
arrested by the addition of 

alcohol 
Other 

Litre 50 0 

Other grape must Litre 6,3 0 

Vermouth and other wine of fresh grapes flavoured with plants or aromatic 

In containers holding  
2 litres or less  

Alcoholic strength by volume 
of 18% vol. or less 

Litre 0 0 

In containers holding  
2 litres or less  

Of an actual alcoholic 
strength by volume exceeding 

18 % vol but not exceeding 
22%  

Litre 0 0 

In containers holding  
2 litres or less  

Alcoholic strength by volume 
higher than 22% vol.  

Litre 0 0 

Undenatured ethyl alcohol of an alcoholic strength by volume of less than 80 % 
vol; spirits, liqueurs and other spirituous beverages 

Spirits obtained by distilling 
grape wine or grape marc 

Lt 
alc.%100 0 0 

Whiskies Lt 
alc.%100 0 0 

Rum and other spirits obtained 
by distilling fermented sugar-

cane products 

Lt 
alc.%100 

0 0 

Gin and Geneva Lt 
alc.%100 0 0 

(Other than 
2208.60.91.00.00, 
2208.60.99.00.00) 

Lt 
alc.%100 0 0 

Liqueurs and cordials Lt 0 0 

ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ 
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8.6996 TL/LT 18 

0 8 

Vermouth and other wine of fresh grapes flavoured with plants or aromatic 

70.4431 TL/LT 18 

88.7064 TL/LT 18 

241.7315 TL/LT 18 

Undenatured ethyl alcohol of an alcoholic strength by volume of less than 80 % 

241.7315 TL/LT 18 

241.7315TL/LT 18 

241.7315 TL/LT 18 

241.7315TL/LT 18 

241.7315TL/LT 18 

241.7315 TL/LT 18 
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2208.90 Other

2208.90.41.00.00 Ouzo

 

Διαδικασίες εισαγωγής

Για την εισαγωγή αλκοολούχων προϊόντων και διακίν
πέραν των γνωστών διατυπώσεων για την εισαγωγή προϊόντων στην Τουρκία 
απαιτούνται τα κάτωθι πιστοποιητικά, η πλειοψηφία των οποίων αφορά στον 
εισαγωγέα:  

 

1. Πιστοποιητικό Υγείας
Πιστοποιητικό απαιτούμεν
αρμόδιο εργαστήριο στην χώρα προέλευσης.
πρόσβαση στην αγορά. 
Επισημαίνουμε ότι το τελευταίο έτος απαιτείται από τις Τουρκικές Τελωνειακές Αρχές η 
διευκρίνιση:    “The mention products are not GMO and do not contain 
recombinant DNA material; all formulating agents (such as carriers or diluents) are 
non GMO origin.” Χωρίς αυτήν είναι αδύνατη η εισαγωγή αλκοολούχων ποτών στην 
Τουρκία. 
 
Ελάχιστες αναγραφόμενες πληροφορίες
 Προέλευση προϊόντων 
 Ημερομηνία των Αναλύσεων 
 Όνομα και διεύθυνση του εργαστηρίου που πραγματοποίησε τις αναλύσεις
 Περιγραφή των δειγμάτων και των χαρακτηριστικών τους
 Τα αποτελέσματα των φυσικών και χημικών ελέγχων
 Τα αποτελέσματα των μικροβιολογικών ελέγχων (συμπεριλαμβανομ

περιεχομένου των μικροβίων ανά γραμμάριο)
 Υπογραφή του διευθυντή του αρμόδιου εργαστηρίου

 

2. Κοινοποίηση για τα αλκοολούχα ποτά 

Το έγγραφο αυτό υποβάλλεται απο τον εισαγωγέα
αρμόδιας αρχής TAPDK (Αρχή ελέγχου επί των προϊόντων καπνού και αλκοόλ) 
πρόθεση του εισαγωγέα να 
Ονομασία του εγγράφου : 

Απαιτείται για την κυκλοφορία 

Ο μέσος χρόνος έγκρισης της κοινοπο
την εξαγωγή των εμπορευμάτων.
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alc.%100 

Other Lt 
alc.%100 0 0 

Ouzo Lt 
alc.%100 0 0 

Διαδικασίες εισαγωγής 

Για την εισαγωγή αλκοολούχων προϊόντων και διακίνησή τους στην τοπική αγορά,
πέραν των γνωστών διατυπώσεων για την εισαγωγή προϊόντων στην Τουρκία 
απαιτούνται τα κάτωθι πιστοποιητικά, η πλειοψηφία των οποίων αφορά στον 

Υγείας: 
απαιτούμενων μικροβιολογικών και φυσικών/χημικών

εργαστήριο στην χώρα προέλευσης. Απαιτείται για τον εκτελωνισμό και την 

Επισημαίνουμε ότι το τελευταίο έτος απαιτείται από τις Τουρκικές Τελωνειακές Αρχές η 
“The mention products are not GMO and do not contain 

recombinant DNA material; all formulating agents (such as carriers or diluents) are 
” Χωρίς αυτήν είναι αδύνατη η εισαγωγή αλκοολούχων ποτών στην 

Ελάχιστες αναγραφόμενες πληροφορίες: 
Προέλευση προϊόντων  
Ημερομηνία των Αναλύσεων  
Όνομα και διεύθυνση του εργαστηρίου που πραγματοποίησε τις αναλύσεις
Περιγραφή των δειγμάτων και των χαρακτηριστικών τους 
Τα αποτελέσματα των φυσικών και χημικών ελέγχων 
Τα αποτελέσματα των μικροβιολογικών ελέγχων (συμπεριλαμβανομ
περιεχομένου των μικροβίων ανά γραμμάριο) 
Υπογραφή του διευθυντή του αρμόδιου εργαστηρίου 

αλκοολούχα ποτά  

υποβάλλεται απο τον εισαγωγέα και αποτελεί ενημέρωση της 
(Αρχή ελέγχου επί των προϊόντων καπνού και αλκοόλ) 

πρόθεση του εισαγωγέα να  θέσει τα αλκοολούχα ποτά στην αγορά.
Ονομασία του εγγράφου : Alkollü İçki Bildirimi 

Απαιτείται για την κυκλοφορία στην αγορά. 

χρόνος έγκρισης της κοινοποίησης είναι δέκα ημέρες. Υποβάλλεται πριν από 
την εξαγωγή των εμπορευμάτων. 

ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ 
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241.7315TL/LT 18 

241.7315  
TL/LT 18 

σή τους στην τοπική αγορά, 
πέραν των γνωστών διατυπώσεων για την εισαγωγή προϊόντων στην Τουρκία 
απαιτούνται τα κάτωθι πιστοποιητικά, η πλειοψηφία των οποίων αφορά στον 

ών αναλύσεων σε 
Απαιτείται για τον εκτελωνισμό και την 

Επισημαίνουμε ότι το τελευταίο έτος απαιτείται από τις Τουρκικές Τελωνειακές Αρχές η 
“The mention products are not GMO and do not contain a GMO or 

recombinant DNA material; all formulating agents (such as carriers or diluents) are 
” Χωρίς αυτήν είναι αδύνατη η εισαγωγή αλκοολούχων ποτών στην 

Όνομα και διεύθυνση του εργαστηρίου που πραγματοποίησε τις αναλύσεις 

Τα αποτελέσματα των μικροβιολογικών ελέγχων (συμπεριλαμβανομένου του 

και αποτελεί ενημέρωση της 
(Αρχή ελέγχου επί των προϊόντων καπνού και αλκοόλ) για την 

θέσει τα αλκοολούχα ποτά στην αγορά. Τουρκική 

ποβάλλεται πριν από 
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Ελάχιστες παρεχόμενες πληροφορίες:
 Η επωνυμία και η διεύθυνση της εταιρείας
 Περιγραφή των εμπορευμάτων (φίρμα, δασμολογικές κλάσεις)
 Πληροφορίες στην ετικέτα, το είδος της φιάλης 
 Περιγραφή της διαδικασίας παρασκευής 
 
Απαιτούνται για αυτό το στάδιο: δείγμα της ετικέτας στην τουρκική και υποβολή 
αίτησης για πιστοποιητικό ελέγχου στο Υπουργείο Γεωργίας. 

 

3. Πιστοποιητικό ελέγχου
Αγροτικών προϊόντων και προϊόντων υδατοκαλλιεργειών.  

Η αίτηση για το πιστοποιητικό υποβάλλεται από
διεύθυνση του Υπουργείου Γεωργίας. 
Belgesi / Uygunluk Yazısı   
Το πιστοποιητικό ελέγχου είναι 
συμμόρφωσης, το οποίο απαιτείται για τον εκτελωνισμό. Ο εισαγωγέας υποβάλλει την 
αίτηση του, στο τοπικό γραφείο του Υπουργείου Γεωργίας και Αγροτικών Υ
Το Υπουργείο θα εκδώσει τελικά το πιστοποιητικό συμμόρφωσης βάση του 
πιστοποιητικού ελέγχου. 

Η αίτηση πρέπει να γίνει γραμμένη στα τουρκικά και
αντίτυπο. Δεν υπάρχει καθορισμένος χρόνος έγκρισης. 

Το πιστοποιητικό ελέγχου 

 

4. Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης για τα Αλκοολούχα Ποτά
Η αίτηση υποβάλλεται 

ότι τα εισαγόμενα αλκοολούχα ποτά 
προϊόντα καπνού και τα αλκοολούχα ποτά (
: Uygunluk Belgesi . Απαιτείται για τον εκτελωνισμό και την πρόσβαση στην αγορά.
Ο μέσος χρόνος έγκρισης του πιστοποιητικού είναι δέκα ημέρες. 
δεν είναι γνωστό. 

Το πιστοποιητικό ελέγχου είναι έγκυρο για έξι ή δώδεκα μήνες .

Για το στάδιο αυτό είναι απαραίτητο να έχουν 
Υπουργείου Γεωργίας.  

 

Προδιαγραφές ετικετών αλκοολούχων ποτών πλέον αυτών που απαιτούνται από τα 
κοινοτικά πρότυπα 

i. Ημερομηνία και αριθμός άδειας εισαγωγής
ii. Ηλικία προϊόντος (εφαρμόζεται μόνο για το 
iii. Στοιχεία εισαγωγέα
iv. Αύξων αριθμός προϊόντος σύμφωνα με την συσκευασία (αριθμός 

παρτίδας του εισαγόμενου προϊόντος
v. Συστατικά 
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Ελάχιστες παρεχόμενες πληροφορίες: 
Η επωνυμία και η διεύθυνση της εταιρείας 
Περιγραφή των εμπορευμάτων (φίρμα, δασμολογικές κλάσεις) 

στην ετικέτα, το είδος της φιάλης και του πώματος της φιάλης
Περιγραφή της διαδικασίας παρασκευής  

Απαιτούνται για αυτό το στάδιο: δείγμα της ετικέτας στην τουρκική και υποβολή 
αίτησης για πιστοποιητικό ελέγχου στο Υπουργείο Γεωργίας.  

Πιστοποιητικό ελέγχου/συμμόρφωσης για την εισαγωγή Τροφίμων και άλλων 
Αγροτικών προϊόντων και προϊόντων υδατοκαλλιεργειών.    

το πιστοποιητικό υποβάλλεται από τον εισαγωγέα
διεύθυνση του Υπουργείου Γεωργίας. Τουρκική Ονομασία του εγγράφου : 

 
Το πιστοποιητικό ελέγχου είναι προαπαιτούμενο για τη χορήγηση πιστοποιητικού 
συμμόρφωσης, το οποίο απαιτείται για τον εκτελωνισμό. Ο εισαγωγέας υποβάλλει την 

στο τοπικό γραφείο του Υπουργείου Γεωργίας και Αγροτικών Υ
ο Υπουργείο θα εκδώσει τελικά το πιστοποιητικό συμμόρφωσης βάση του 

 
Η αίτηση πρέπει να γίνει γραμμένη στα τουρκικά και να υποβληθεί σε ένα 

αντίτυπο. Δεν υπάρχει καθορισμένος χρόνος έγκρισης.  
Το πιστοποιητικό ελέγχου είναι έγκυρο για έξι μήνες και δεν ανανεώνεται.

Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης για τα Αλκοολούχα Ποτά 
Η αίτηση υποβάλλεται από τον εισαγωγέα. Είναι ένα έγγραφό 

ότι τα εισαγόμενα αλκοολούχα ποτά τηρούν τα πρότυπα της ρυθμιστικής αρχής για τα 
προϊόντα καπνού και τα αλκοολούχα ποτά (TAPDK). Τουρκική Ονομασία του εγγράφου 

Απαιτείται για τον εκτελωνισμό και την πρόσβαση στην αγορά.
χρόνος έγκρισης του πιστοποιητικού είναι δέκα ημέρες. Το ύψος των τελών 

Το πιστοποιητικό ελέγχου είναι έγκυρο για έξι ή δώδεκα μήνες .

Για το στάδιο αυτό είναι απαραίτητο να έχουν εκδοθεί τα ανωτέρω πιστοποιητικά του 

Προδιαγραφές ετικετών αλκοολούχων ποτών πλέον αυτών που απαιτούνται από τα 

Ημερομηνία και αριθμός άδειας εισαγωγής 
Ηλικία προϊόντος (εφαρμόζεται μόνο για το Whisky) 

εισαγωγέα 
Αύξων αριθμός προϊόντος σύμφωνα με την συσκευασία (αριθμός 
παρτίδας του εισαγόμενου προϊόντος) 
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και του πώματος της φιάλης 

Απαιτούνται για αυτό το στάδιο: δείγμα της ετικέτας στην τουρκική και υποβολή 

/συμμόρφωσης για την εισαγωγή Τροφίμων και άλλων 

εισαγωγέα στην αρμόδια 
Τουρκική Ονομασία του εγγράφου : Kontrol 

για τη χορήγηση πιστοποιητικού 
συμμόρφωσης, το οποίο απαιτείται για τον εκτελωνισμό. Ο εισαγωγέας υποβάλλει την 

στο τοπικό γραφείο του Υπουργείου Γεωργίας και Αγροτικών Υποθέσεων. 
ο Υπουργείο θα εκδώσει τελικά το πιστοποιητικό συμμόρφωσης βάση του 

να υποβληθεί σε ένα 

είναι έγκυρο για έξι μήνες και δεν ανανεώνεται. 

Είναι ένα έγγραφό που πιστοποιεί 
ρυθμιστικής αρχής για τα 

Τουρκική Ονομασία του εγγράφου 
Απαιτείται για τον εκτελωνισμό και την πρόσβαση στην αγορά. 

Το ύψος των τελών 

Το πιστοποιητικό ελέγχου είναι έγκυρο για έξι ή δώδεκα μήνες . 

τα ανωτέρω πιστοποιητικά του 

Προδιαγραφές ετικετών αλκοολούχων ποτών πλέον αυτών που απαιτούνται από τα 

Αύξων αριθμός προϊόντος σύμφωνα με την συσκευασία (αριθμός 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι (Πηγή: 
 
 
Related Formalities: 
1 Letter of Conformity of the Ministry of Agriculture and Forestry/ Single Window 

System - E-Government (Annex 2 of Product Safety and Inspection 2019/5)
2 Alcoholic beverages notification to the Ministry of Food, Agriculture and 

(Product Safety and Inspection 2018/19
3 Import prohibition for spirituous beverages (bulk) and concentrated spirituous 

beverages (Product Safety and Inspection 2018/19
4 Authorized customs entry gates for import of spiritual 
5 This item is among the items listed as controlled cabotage goods.
6 Status of origin (other than Textile Products)
7 Monitoring System for tobacco products and spirituous liquors
8 Tariff quota for EU originated goods/ Single Window System 
9 No permission for inward processing
10  EUR1 Certificate as required for certificates of origin should be submitted

 Goods that are subject to Special Consumption Tax
 

   
Required Documents: 

 Invoice 
 Value Declaration Form
 Import license 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι (Πηγή: Tariff) 

Letter of Conformity of the Ministry of Agriculture and Forestry/ Single Window 
Government (Annex 2 of Product Safety and Inspection 2019/5)

Alcoholic beverages notification to the Ministry of Food, Agriculture and 
(Product Safety and Inspection 2018/19-Annex-2) 
Import prohibition for spirituous beverages (bulk) and concentrated spirituous 
beverages (Product Safety and Inspection 2018/19-Annex-3) 
Authorized customs entry gates for import of spiritual beverages 
This item is among the items listed as controlled cabotage goods. 
Status of origin (other than Textile Products) 
Monitoring System for tobacco products and spirituous liquors 
Tariff quota for EU originated goods/ Single Window System - E-Government
No permission for inward processing 
EUR1 Certificate as required for certificates of origin should be submitted
Goods that are subject to Special Consumption Tax 

Value Declaration Form 
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Letter of Conformity of the Ministry of Agriculture and Forestry/ Single Window 
Government (Annex 2 of Product Safety and Inspection 2019/5) 

Alcoholic beverages notification to the Ministry of Food, Agriculture and Livestock 

Import prohibition for spirituous beverages (bulk) and concentrated spirituous 

Government 

EUR1 Certificate as required for certificates of origin should be submitted 


