
Εάν σκοπεύετε να ταξιδέψετε μεταξύ του ΗΒ και της ΕΕ1 και σε περίπτωση «μη συμφωνίας», ισχύουν τα ακόλουθα:

1. Συνοριακοί έλεγχοι, θεωρήσεις και τελωνειακοί 
έλεγχοι, επιστροφή του ΦΠΑ

1.1 Συνοριακοί έλεγχοι και θεωρήσεις

- Για τους υπηκόους του ΗΒ που μεταβαίνουν στην ΕΕ2

Οι υπήκοοι του Ηνωμένου Βασιλείου θα υπόκεινται σε πρόσθετους ελέγχους;
Ως υπήκοος του ΗΒ, δεν θα δικαιούστε πλέον να χρησιμοποιείτε τις χωριστές λωρίδες με την ένδειξη ΕΕ/ΕΟΧ/
Ελβετία στα σημεία διέλευσης των συνόρων της ΕΕ και θα υποβάλλεστε σε πρόσθετους ελέγχους στους οποίους 
δεν χρειαζόταν να υποβληθείτε πριν από την αποχώρηση του ΗΒ. Ειδικότερα, ενδέχεται οι συνοριοφύλακες να σας 
ζητούν πληροφορίες, όπως π.χ. σχετικά με τη διάρκεια και τον σκοπό της διαμονής σας, καθώς και σχετικά με τα μέσα 
διαβίωσής σας κατά τη διάρκεια της διαμονής σας.

Θα πρέπει να προσκομίσετε διαβατήριο που να έχει εκδοθεί εντός δέκα ετών πριν από την ημερομηνία ταξιδιού και 
το οποίο να εξακολουθεί να ισχύει για τουλάχιστον τρεις μήνες μετά την προβλεπόμενη αναχώρησή σας από την ΕΕ.

Η Επιτροπή έχει προτείνει να μπορούν οι υπήκοοι του ΗΒ να ταξιδεύουν στην ΕΕ χωρίς θεώρηση για βραχεία διαμονή 
(π.χ. διαμονή έως 90 ημέρες εντός περιόδου 180 ημερών), εάν το ΗΒ παραχωρήσει το ίδιο καθεστώς στους πολίτες 
όλων των κρατών μελών της ΕΕ. Το διαβατήριό σας θα σφραγίζεται τόσο κατά την είσοδό σας στην ΕΕ όσο και 
κατά την έξοδό σας από αυτήν, ώστε να καθίσταται δυνατός ο υπολογισμός της περιόδου των 90 ημερών χωρίς 
υποχρέωση θεώρησης.

- Για τους πολίτες της ΕΕ που μεταβαίνουν στο ΗΒ

Οι πολίτες της ΕΕ χρειάζονται θεώρηση για να εισέλθουν στο Ηνωμένο Βασίλειο;
Το ΗΒ ανακοίνωσε ότι οι πολίτες της ΕΕ μπορούν να μεταβαίνουν στο ΗΒ χωρίς θεώρηση για σύντομες επισκέψεις 
διάρκειας έως τριών μηνών.

Ως πολίτης της ΕΕ θα μπορείτε να μεταβαίνετε στο ΗΒ επιδεικνύοντας το διαβατήριό σας ή, προς το παρόν, το εθνικό 
δελτίο ταυτότητας. Η χρήση δελτίων ταυτότητας δεν θα είναι δυνατή μετά τις 31 Δεκεμβρίου 2020.

Οι βρετανικές προξενικές αρχές της χώρας διαμονής σας είναι οι πλέον κατάλληλες για να σας παράσχουν περισσότερες 
πληροφορίες.

1 Στο πλαίσιο του παρόντος ενημερωτικού δελτίου, ως «ΕΕ» νοούνται τα 27 κράτη μέλη της ΕΕ μετά την αποχώρηση του ΗΒ 
από την ΕΕ 
2 Οι ρυθμίσεις αυτές δεν εφαρμόζονται για τα ταξίδια μεταξύ του ΗΒ και της Ιρλανδίας, όπου εφαρμόζονται διαφορετικές 
ρυθμίσεις βάσει της Κοινής Ταξιδιωτικής Περιοχής.
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1.2 Τελωνειακοί έλεγχοι

Τι γίνεται με τις αποσκευές μου και άλλα εμπορεύματα;
Εάν μεταβαίνετε από το ΗΒ στην ΕΕ, θα πρέπει να γνωρίζετε ότι:

> Οι αποσκευές σας και άλλα εμπορεύματα θα υπόκεινται σε τελωνειακούς ελέγχους. Το ΗΒ μπορεί να εφαρμόσει 
παρόμοιες απαιτήσεις για τους πολίτες της ΕΕ που εισέρχονται στο έδαφός του.

> Δεν θα μπορείτε να μεταφέρετε ορισμένα εμπορεύματα στην ΕΕ ή μόνο σε περιορισμένες ποσότητες. Αυτό 
ισχύει λόγου χάρη για προϊόντα ζωικής προέλευσης (όπως κρέας, γάλα, ζαμπόν, τυρί), μετρητά πάνω από 
10 000 ευρώ, ορισμένα πολιτιστικά αγαθά, φυτά, φυτικά προϊόντα ή ορισμένα ζώα. Ενδέχεται να ισχύουν 
παρόμοιοι περιορισμοί για τους πολίτες της ΕΕ που μεταβαίνουν στο ΗΒ.

> Εάν μεταφέρετε εμπορεύματα στις αποσκευές σας ή στις χειραποσκευές σας δικαιούστε δασμολογικές ατέλειες 
(δηλαδή τα εμπορεύματα απαλλάσσονται από τους εισαγωγικούς δασμούς και τον φόρο προστιθέμενης 
αξίας (ΦΠΑ) και, κατά περίπτωση, από τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης). Πληροφορίες για τα σχετικά 
εμπορεύματα και τις αντίστοιχες ατέλειες διατίθενται στον δικτυακό τόπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής3:

1.3 Επιστροφές ΦΠΑ

Όταν ταξιδεύω από το ΗΒ μπορώ να λαμβάνω επιστροφές ΦΠΑ για εμπορεύματα που έχω 
αγοράσει στα 27 κράτη μέλη της ΕΕ;
Ναι. Ως επισκέπτης από χώρα εκτός ΕΕ, δικαιούστε επιστροφή του ΦΠΑ που έχετε καταβάλει για εμπορεύματα που 
αγοράσατε κατά τη διαμονή σας στην ΕΕ, υπό την προϋπόθεση ότι κατά την αναχώρησή σας από την ΕΕ, τα εν λόγω 
εμπορεύματα προσκομίζονται στο τελωνείο μαζί με τα έγγραφα επιστροφής του ΦΠΑ.

2. Δικαιώματα των επιβατών
Θα εξακολουθήσουν να εφαρμόζονται τα δικαιώματα των επιβατών της ΕΕ 
για τους πολίτες της ΕΕ που ταξιδεύουν προς και από το Ηνωμένο Βασίλειο 
και την ΕΕ;

Επιβάτες αεροπορικών μεταφορών
Εάν ταξιδεύετε με αεροπορική εταιρεία της ΕΕ4 θα εξακολουθήσετε να προστατεύεστε από τα δικαιώματα των 
επιβατών της ΕΕ σε πτήσεις που πραγματοποιούνται από αερολιμένα που βρίσκεται στο ΗΒ με προορισμό αερολιμένα 
που βρίσκεται στην ΕΕ και αντιστρόφως.

Εάν ταξιδεύετε με αεροπορική εταιρεία τρίτης χώρας, θα καλύπτεστε μόνο σε πτήσεις που αναχωρούν από την ΕΕ με 
προορισμό το ΗΒ, αλλά όχι σε πτήσεις που αναχωρούν από το ΗΒ με προορισμό αερολιμένα της ΕΕ.

Επιβάτες μειωμένης κινητικότητας
Δεν θα υπάγεστε πλέον στη νομοθεσία της ΕΕ, η οποία χορηγεί ειδικά δικαιώματα σε άτομα με αναπηρία ή άτομα 
με μειωμένη κινητικότητα που ταξιδεύουν αεροπορικώς, κατά την αναχώρηση, τη διέλευση ή την άφιξή σας σε 
αερολιμένα στο ΗΒ. Ωστόσο, οι αεροπορικές εταιρείες της ΕΕ που εκτελούν πτήσεις από αερολιμένα που βρίσκεται στο 
ΗΒ με προορισμό αερολιμένα που βρίσκεται στην ΕΕ θα πρέπει να εξακολουθούν να σέβονται ορισμένα δικαιώματα 
(συνδρομή, πρόληψη άρνησης μεταφοράς και υποχρέωση παροχής πληροφοριών).

3 https://ec.europa.eu/taxation_customs/individuals/travelling/entering-eu_en 
4 Ο κατάλογος των αεροπορικών εταιρειών της ΕΕ διατίθεται στη διεύθυνση: https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/
files/eu_air_carriers_by_country_holding_an_active_operating_licence.pdf 

https://ec.europa.eu/taxation_customs/individuals/travelling/entering-eu_en
https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/eu_air_carriers_by_country_holding_an_active_operating_licence.pdf
https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/eu_air_carriers_by_country_holding_an_active_operating_licence.pdf


Επιβάτες πλοίων
Θα εξακολουθήσετε να αποκομίζετε τα οφέλη της νομοθεσίας της ΕΕ όσον αφορά τα δικαιώματά σας σε πορθμεία, 
για όλα τα ταξίδια που ξεκινούν και καταλήγουν σε λιμένα της ΕΕ.

Επιβάτες λεωφορείων
Θα μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματα της ΕΕ όταν ταξιδεύετε με λεωφορείο και πούλμαν, για δρομολόγια με 
προορισμό ή προέλευση το ΗΒ, εφόσον έχετε επιβιβαστεί ή αποβιβαστεί στην ΕΕ και εφόσον η προγραμματισμένη 
διαδρομή του ταξιδιού είναι τουλάχιστον 250 χιλιόμετρα.

Επιβάτες σιδηροδρομικών γραμμών
Θα εξακολουθήσετε να αποκομίζετε τα οφέλη της νομοθεσίας της ΕΕ όσον αφορά τα δικαιώματα των επιβατών 
σιδηροδρομικών γραμμών, για σιδηροδρομικές υπηρεσίες που παρέχονται στο έδαφος της ΕΕ, υπό την προϋπόθεση 
ότι η σιδηροδρομική επιχείρηση έχει αδειοδοτηθεί σύμφωνα με τους κανόνες της ΕΕ.

3. Ισχύς των εισιτηρίων
Έχω κάνει κράτηση αεροπορικού εισιτηρίου με αναχώρηση/με προορισμό 
το Ηνωμένο Βασίλειο. Το εισιτήριο αυτό θα εξακολουθήσει να ισχύει μετά 
την ημερομηνία αποχώρησης;

Ναι. Ωστόσο, πριν από την κράτηση αεροπορικού εισιτηρίου, θα πρέπει να ενημερωθείτε για τους όρους και τις 
προϋποθέσεις της αεροπορικής εταιρείας. Εκεί θα βρείτε διευκρινίσεις σχετικά με την ισχύ των εισιτηρίων που εκδίδει 
η εταιρεία, καθώς και τις προϋποθέσεις επιστροφής χρημάτων σε περίπτωση ακύρωσης. Θα μπορείτε να ασκήσετε τα 
δικαιώματα των επιβατών της ΕΕ σχετικά με την επιστροφή των εξόδων εάν:

> η πτήση αναχωρεί από αερολιμένα της ΕΕ με προορισμό τρίτη χώρα·

> η πτήση φθάνει σε χώρα της ΕΕ από τρίτη χώρα και εκτελείται από αεροπορική εταιρεία της ΕΕ.

4. Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη κατά τη διάρκεια του ταξιδιού
Ως πολίτης της ΕΕ, θα μπορώ να χρησιμοποιώ την Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης 
Ασθένειας στο Ηνωμένο Βασίλειο;

Όχι. Οι πολίτες της ΕΕ δεν θα μπορούν πλέον να έχουν πρόσβαση σε ιατροφαρμακευτική περίθαλψη στο ΗΒ με την 
Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθένειας.

Ενημερωθείτε από τον ασφαλιστικό σας φορέα εάν σας επιστρέφονται οι έκτακτες ιατροφαρμακευτικές δαπάνες σε 
τρίτη χώρα. Εάν όχι, εξετάστε το ενδεχόμενο σύναψης ιδιωτικής ταξιδιωτικής ασφάλισης.

Ως υπήκοος του ΗΒ, θα μπορώ να χρησιμοποιώ την Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθένειας 
όταν ταξιδεύω στην ΕΕ;
Όχι. Ως υπήκοος του ΗΒ δεν θα μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε ιατροφαρμακευτική περίθαλψη σε κράτος μέλος της 
ΕΕ με την Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθένειας.

Εάν είστε ασφαλισμένος στο ΗΒ και σκοπεύετε να ταξιδέψετε σε κράτος μέλος της ΕΕ, ενημερωθείτε από τον 
ασφαλιστικό σας φορέα εάν δικαιούστε επιστροφή των έκτακτων ιατρικών εξόδων σε κράτη μέλη της ΕΕ. Εάν όχι, 
εξετάστε το ενδεχόμενο σύναψης ιδιωτικής ταξιδιωτικής ασφάλισης.

https://europa.eu/youreurope/citizens/travel/passenger-rights/air/index_el.htm


5. Άδειες οδήγησης
Είμαι κάτοχος άδειας οδήγησης του Ηνωμένου Βασιλείου.  
Θα ισχύει σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ;

Στην ΕΕ, η αναγνώριση των αδειών οδήγησης που εκδίδονται από τρίτες χώρες ρυθμίζεται σε εθνικό επίπεδο. Ως εκ 
τούτου, θα πρέπει να ενημερωθείτε για τους εθνικούς κανόνες που ισχύουν σε κάθε κράτος μέλος της ΕΕ στο οποίο 
σκοπεύετε να οδηγήσετε. Σε ορισμένα κράτη μέλη της ΕΕ απαιτείται να έχετε στην κατοχή σας διεθνή άδεια οδήγησης 
για να οδηγήσετε στη χώρα.

Θα πρέπει να ενημερωθείτε από τις αρχές του κράτους μέλους ή των κρατών μελών της ΕΕ στα οποία σκοπεύετε να 
οδηγήσετε σχετικά με τους ισχύοντες κανόνες για την αναγνώριση της βρετανικής άδειας οδήγησης.

Είμαι κάτοχος άδειας οδήγησης κράτους μέλους της ΕΕ. Θα ισχύει στο ΗΒ;
Αυτό εξαρτάται από τη νομοθεσία του ΗΒ. Το ΗΒ ανακοίνωσε ότι μπορείτε να συνεχίσετε να οδηγείτε εάν διαθέτετε 
έγκυρη άδεια οδήγησης της ΕΕ όταν επισκέπτεστε το ΗΒ.

6. Ζώα συντροφιάς
Θα υπάρξουν προϋποθέσεις για τα ταξίδια με ζώα συντροφιάς;

Εάν ταξιδεύετε από την ΕΕ στο ΗΒ με το ζώο συντροφιάς σας, θα πρέπει να ενημερωθείτε σχετικά με τις ειδικές 
απαιτήσεις που σκοπεύει να εφαρμόσει το ΗΒ σε άτομα που ταξιδεύουν από την ΕΕ. Μπορεί να χρειαστείτε διαβατήριο 
ζώων συντροφιάς που ισχύει για τρίτες χώρες ή υγειονομικό πιστοποιητικό των ζώων.

Εάν ταξιδεύετε από το ΗΒ προς την ΕΕ με ζώα συντροφιάς, πρέπει να τηρείτε τους κανόνες της ΕΕ σχετικά με τις 
μετακινήσεις των ζώων συντροφιάς. Οι κανόνες προβλέπουν ότι τα ζώα συντροφιάς:

> πρέπει να φέρουν εμφυτευμένη μικροπλακέτα αναγνώρισης·

> πρέπει να έχουν υποβληθεί σε αντιλυσσικό εμβολιασμό·

> πρέπει να έχουν υποβληθεί σε δοκιμή τιτλοδότησης αντισωμάτων λύσσας·

> πρέπει να τηρούν κάθε προληπτικό υγειονομικό μέτρο για νόσους και μολύνσεις εκτός από τη λύσσα·

> πρέπει να συνοδεύονται από έγγραφο ταυτοποίησης το οποίο έχει συμπληρωθεί δεόντως και έχει εκδοθεί 
σύμφωνα με τους κανόνες.

Επιπλέον, τα ζώα συντροφιάς πρέπει να περνούν από σημείο εισόδου που καθορίζεται από τα κράτη μέλη.

7. Περιαγωγή
Οι κανόνες της ΕΕ για την περιαγωγή θα εξακολουθούν να εφαρμόζονται 
στο ΗΒ;

Όχι. Οι πάροχοι υπηρεσιών κινητών επικοινωνιών, όπως οι φωνητικές κλήσεις, η αποστολή SMS ή δεδομένων, δεν 
θα δεσμεύονται πλέον από τους κανόνες της ΕΕ σχετικά με τα τέλη περιαγωγής όταν δραστηριοποιούνται στο ΗΒ.

Αυτό σημαίνει ότι οι εν λόγω πάροχοι μπορούν να εφαρμόζουν πρόσθετες επιβαρύνσεις σε Βρετανούς πελάτες που 
χρησιμοποιούν υπηρεσίες περιαγωγής στην ΕΕ και σε πολίτες της ΕΕ που χρησιμοποιούν υπηρεσίες περιαγωγής στο 
ΗΒ.

https://internationaldrivingpermit.org/what-is-an-idp/
https://www.gov.uk/guidance/prepare-to-drive-in-the-eu-after-brexit?utm_source=f9de9cc1-65f3-4149-a4e6-6c655193ccad&utm_medium=email&utm_campaign=govuk-notifications&utm_content=immediate#driving-licence-exchange-for-uk-nationals-living-in-the-eu


Πού μπορώ να βρω περισσότερες πληροφορίες;
Για περισσότερες πληροφορίες, βλέπε:

> την ανακοίνωση ετοιμότητας της Επιτροπής για τα ταξίδια5.

> την ιστοσελίδα της Επιτροπής για την είσοδο στην ΕΕ από χώρα εκτός ΕΕ https://ec.europa.eu/taxation_
customs/individuals/travelling/entering-eu_en 

5 https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/travelling_el.pdf 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/travelling_el.pdf
https://ec.europa.eu/taxation_customs/individuals/travelling/entering-eu_en
https://ec.europa.eu/taxation_customs/individuals/travelling/entering-eu_en
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/travelling_el.pdf
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