
Το Ηνωμένο Βασίλειο θα αποχωρήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) τα μεσάνυχτα της Παρασκευής 29 Μαρτίου 
2019. Ακριβώς δύο χρόνια αφότου κοινοποίησε στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο την πρόθεσή του να αποχωρήσει.

Εάν η συμφωνία αποχώρησης κυρωθεί πριν από τις 30 Μαρτίου 2019, τα περισσότερα νομικά αποτελέσματα 
του Brexit θα αρχίσουν να ισχύουν από την 1η Ιανουαρίου 2021, δηλ. μετά από μεταβατική περίοδο διάρκειας 
21 μηνών, οι όροι της οποίας προβλέπονται στο σχέδιο της συμφωνίας αποχώρησης.

Ελλείψει συμφωνίας αποχώρησης, δεν θα υπάρξει μεταβατική περίοδος και το δίκαιο της ΕΕ θα παύσει να ισχύει 
στο Ηνωμένο Βασίλειο και να εφαρμόζεται σ’ αυτό στις 30 Μαρτίου 2019.

Όσοι προτίθενται να ταξιδέψουν μεταξύ του Ηνωμένου Βασιλείου και της ΕΕ27 μετά το Brexit, καθώς και όσες 
επιχειρήσεις παρέχουν ταξιδιωτικές υπηρεσίες, θα πρέπει να αρχίσουν να προετοιμάζονται για την αποχώρηση του 
Ηνωμένου Βασιλείου, εάν δεν το έχουν ήδη πράξει.

1. ΣΥΝΟΡΙΑΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ
Μετά το Brexit, οι υπήκοοι του Ηνωμένου Βασιλείου δεν θα μπορούν πλέον να επωφελούνται από τις διευκολύνσεις που 
παρέχονται σε πολίτες της ΕΕ, του Ενιαίου Οικονομικού Χώρου και της Ελβετίας (EU/EEA/CH) στα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ. 
Κατά συνέπεια, δεν θα μπορούν να χρησιμοποιούν τα σημεία ελέγχου με το σήμα EU/EEA/CH. Όσα άτομα ταξιδεύουν στην 
ΕΕ θα υπόκεινται σε πρόσθετους ελέγχους όσον αφορά, για παράδειγμα, τη διάρκεια και τον σκοπό της παραμονής τους.

Οι πολίτες του Ηνωμένου Βασιλείου θα χρειάζονται ταξιδιωτικά έγγραφα ισχύος δέκα ετών το πολύ. Τα έγγραφα αυτά θα 
πρέπει να παραμένουν σε ισχύ για τουλάχιστον τρεις μήνες ύστερα από την ημερομηνία κατά την οποία προτίθενται να 
αναχωρήσουν από την ΕΕ.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει προτείνει στον νομοθέτη της ΕΕ να εξαιρέσει τους υπηκόους του Ηνωμένου Βασιλείου από τις 
απαιτήσεις σχετικά με τις θεωρήσεις εισόδου όσον αφορά τις παραμονές μικρής διάρκειας.
 

ΕΠΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ
ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ,
ΟΤΑΝ ΤΑΞΙΔΕΥΕΤΕ
μεταξύ του Ηνωμένου Βασιλείου και της ΕΕ ύστερα από το Brexit 
— σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί συμφωνία
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  2. ΤΕΛΩΝΕΙΑ, ΦΠΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΦΟΡΟΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ
Υπάρχουν όρια στις ποσότητες των προϊόντων (ειδικά των προϊόντων καπνού και των οινοπνευματωδών ποτών) που 
μπορούν να εισαχθούν στην ΕΕ χωρίς να καταβληθούν δασμοί, ΦΠΑ και ειδικοί φόροι κατανάλωσης μετά το Brexit.

Οι συσκευές μπορεί να υπόκεινται σε τελωνειακό έλεγχο κατά την είσοδο στην ΕΕ από το Ηνωμένο Βασίλειο. Οι 
επισκέπτες από το Ηνωμένο Βασίλειο θα δικαιούνται επιστροφή του ΦΠΑ κατά την αναχώρησή τους από την ΕΕ. 

 3. ΤΑΞΙΔΙΑ ΜΕ ΖΩΑ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ
Το διαβατήριο της ΕΕ για τα ζώα συντροφιάς δεν θα ισχύει πλέον για τους ιδιοκτήτες ζώων συντροφιάς που διαμένουν 
στο Ηνωμένο Βασίλειο μετά το Brexit.

Όσοι ταξιδεύουν από το Ηνωμένο Βασίλειο στην ΕΕ με ζώα συντροφιάς θα πρέπει να ελέγχουν, προτού ταξιδέψουν, τις 
ειδικές προϋποθέσεις που ισχύουν στο Ηνωμένο Βασίλειο ως τρίτη χώρα. Μπορεί να χρειαστούν είτε διαβατήριο για ζώα 
συντροφιάς που ισχύει για τις τρίτες χώρες είτε υγειονομικό πιστοποιητικό.

4. ΟΔΗΓΗΣΗ
Μετά το Brexit το σύστημα αμοιβαίας αναγνώρισης των αδειών οδήγησης μεταξύ των κρατών μελών δεν θα ισχύει πια 
για το Ηνωμένο Βασίλειο. Οι κάτοχοι βρετανικής άδειας οδήγησης θα πρέπει να απευθυνθούν στις αρχές του αντίστοιχου 
κράτους μέλους για να μάθουν αν χρειάζονται πρόσθετη «διεθνή άδεια οδήγησης».

Οι χρήστες ιδιωτικού οχήματος με βρετανικό αριθμό κυκλοφορίας καλούνται να βεβαιωθούν ότι η ασφάλειά τους ισχύει 
στην ΕΕ και το Ηνωμένο Βασίλειο μετά το Brexit. Μπορεί να χρειαστεί να προμηθευτούν μια «πράσινη κάρτα».

 

5. ΥΓΕΙΟΝΟΜΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ
Μετά το Brexit η πρόσβαση στο σύστημα υγειονομικής περίθαλψης στην ΕΕ δεν θα είναι πλέον δυνατή βάσει 

της Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης Ασθένειας και αντιστρόφως.

Οι πολίτες καλούνται να ενημερωθούν σχετικά με τις προϋποθέσεις επιστροφής για επείγουσες ιατροφαρμακευτικές 
δαπάνες σε τρίτες χώρες και να εξετάσουν το ενδεχόμενο σύναψης ιδιωτικής ταξιδιωτικής ασφάλισης.

6. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΒΑΤΩΝ
Τα δικαιώματα των επιβατών της ΕΕ σε ενημέρωση, επιστροφή χρημάτων, μεταφορά με άλλη πτήση ή παροχή 
αποζημίωσης, σε περίπτωση καθυστέρησης και ακύρωσης μπορεί να μην ισχύουν πλέον για πτήσεις και αερομεταφορείς 
του Ηνωμένου Βασιλείου, καθώς και για μετακινήσεις με πλοία, λεωφορεία και τρένα, ανάλογα με το σημείο αναχώρησης 
και άφιξής τους, καθώς και τη χώρα στην οποία έχει αδειοδοτηθεί ο σχετικός μεταφορέας.    



1  https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-preparedness/preparedness-notices_el#sg 
2  https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-preparedness_el
3  https://ec.europa.eu/info/departments_el

Το παρόν έγγραφο υποβάλλεται μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς και δεν πρέπει να θεωρείται νομικό έγγραφο. Το 
περιεχόμενό του δεν προδικάζει την έκβαση των διαπραγματεύσεων για τη συμφωνία αποχώρησης και τις συζητήσεις 
σχετικά με τη μελλοντική σχέση ΕΕ-Ηνωμένου Βασιλείου.

  ΑΛΛΑ ΣΗΜΕΙΑ
ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΕΤΕ

Οι εισαγωγές ορισμένων αγαθών στην ΕΕ θα περιοριστούν ή θα απαγορευτούν: για παράδειγμα, προϊόντα 
ζωικής προέλευσης (όπως κρέας, γάλα, ζαμπόν, τυρί), μετρητά πάνω από 10.000 ευρώ, ορισμένα πολιτιστικά 
αγαθά, φυτά, φυτικά προϊόντα ή ορισμένα ζώα.

Οι πολίτες της ΕΕ δεν έχουν πλέον το δικαίωμα να απευθύνονται στις πρεσβείες και τα προξενεία του 
Ηνωμένου Βασιλείου για να ζητούν προξενική προστασία σε τρίτες χώρες (και αντιστρόφως).

Πλήρης ενημέρωση παρέχεται στην «Ανακοίνωση σχετικά με τις μετακινήσεις μεταξύ της ΕΕ και του Ηνωμένου 
Βασιλείου κατόπιν της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ», που δημοσίευσε η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή και είναι διαθέσιμη στο διαδίκτυο1.

  ΠΟΥ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΒΡΩ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΣ
 ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΜΕ ΒΟΗΘΗΣΕΙ;

Ο ιστότοπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έχει πάνω από 70 ανακοινώσεις ετοιμότητας2 για ένα ευρύ 
φάσμα οικονομικών τομέων. Σκοπός τους είναι να βοηθήσουν τους πολίτες και τους παράγοντες της αγοράς 
να προετοιμαστούν. Σας συμβουλεύουμε να τις διαβάσετε και να αναζητήσετε περαιτέρω συμβουλές σε 
περίπτωση που επηρεάζεστε εσείς, η οικογένεια ή η επιχείρησή σας.

Μπορείτε να ανατρέξετε στους ιστοτόπους των διευθύνσεων και των οργανισμών3 της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής που δραστηριοποιούνται στον τομέα που αφορά εσάς και την επιχείρησή σας. 

Για να λάβετε περισσότερες πληροφορίες και βοήθεια, επικοινωνήστε με τις αρχές του κράτους μέλους σας.

7. ΠΕΡΙΑΓΩΓΗ ΚΛΗΣΕΩΝ
Οι πάροχοι κινητών υπηρεσιών τηλεφωνίας, δηλ. φωνητικών κλήσεων, μηνυμάτων ή δεδομένων, δεν θα 

δεσμεύονται πλέον από τους κανόνες της ΕΕ σχετικά με την περιαγωγή, όταν δραστηριοποιούνται στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να επιβάλλουν πρόσθετα τέλη στους πελάτες τους στο Ηνωμένο Βασίλειο που χρησιμοποιούν 
τις υπηρεσίες περιαγωγής στην ΕΕ, καθώς και στους ταξιδιώτες από την ΕΕ που χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες περιαγωγής 
στο Ηνωμένο Βασίλειο.
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