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ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 
 

        
Λευκωσία, 09 Ιουλίου 2020 

 
ΠΡΟΣ:    Όλα τα Μέλη  
 
ΑΠΟ:     Λεωνίδα Πασχαλίδη, Αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα 
 
ΘΕΜΑ: Προετοιμασία για τις επιχειρήσεις που διεξάγουν εργασίες/συναλλάσσονται 

με επιχειρήσεις του Ηνωμένου Βασιλείου για το νέο καθεστώς που θα διέπει 
τις σχέσεις ΕΕ και ΗΒ από 1/1/2021 

 
 
Κύριοι, 
  
Το ΚΕΒΕ μέσα στα πλαίσια της συνεχούς ενημέρωσης που σας παρέχει σε σχέση με το Brexit 
(δείτε σωρεία προηγούμενων σχετικών εγκυκλίων που σας έχουμε αποστείλει) σας πληροφορεί 
για τις εξής εξελίξεις: 
 
Όπως όλοι γνωρίζουμε η τελευταία ημερομηνία (30/6/2020) όπου θα μπορούσε να υπάρξει 
συμφωνία μεταξύ ΕΕ και ΗΒ για επέκταση της μεταβατικής περιόδου του Brexit έχει παρέλθει και 
ως εκ τούτου η μεταβατική περίοδος λήγει στις 31/12/2020 είτε υπάρξει Συμφωνία για τη 
μελλοντική σχέση των δύο μερών είτε όχι. 
 
Θα υπάρξει εντατικοποίηση των διαπραγματεύσεων για τη μελλοντική σχέση, εντός Ιουλίου και 
Αυγούστου. Παρότι στις μέχρι τώρα διαπραγματεύσεις αυτές δεν έχει επιτευχθεί επαρκής 
πρόοδος, έχει εκατέρωθεν συμφωνηθεί μια εντατικοποιημένη προσπάθεια με επιπλέον γύρους 
διαπραγματεύσεων για τα υπό συζήτηση θέματα. Ιδιαίτερη σημασία θα αποδοθεί βεβαίως και από 
τη Γερμανική Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ. Στόχος παραμένει η κατάληξη σε Συμφωνία 
ιδανικά πριν το φθινόπωρο.   
 
Ταυτόχρονα, η ΕΕ έχει αποφασίσει να εντατικοποιήσει και την ετοιμότητα της για μετά το τέλος 
της μεταβατικής περιόδου, και την πλήρη έξοδο του ΗΒ από την ενιαία αγορά, και την τελωνειακή 
ένωση, δηλαδή από την 1/1/2021. Επειδή δεν απομένει μεγάλο διάστημα ουσιαστικά, και 
ανεξαρτήτως αποτελέσματος στις διαπραγματεύσεις, η ΕΕ πρέπει να είναι έτοιμη για τις πρακτικές 
αλλαγές π.χ. στη λειτουργία επιχειρήσεων πάσης φύσης, ή τομέων διαφόρων δραστηριοτήτων 
κ.τ.λ., που έτσι κι αλλιώς θα προκύψουν, είτε με είτε χωρίς Συμφωνία.  
 
Για το λόγο αυτό, η Επιτροπή εκδίδει τις κατωτέρω ανακοινώσεις ετοιμότητας προκειμένου να 
διευκολύνει την προετοιμασία από τα κράτη μέλη.  
 
https://ec.europa.eu/info/european-union-and-united-kingdom-forging-new-partnership/future-
partnership/getting-ready-end-transition-period_el 
 
https://ec.europa.eu/info/european-union-and-united-kingdom-forging-new-partnership/future-
partnership/getting-ready-end-transition-period 
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Οι επιχειρήσεις πρέπει να διασφαλίσουν πως θα είναι προετοιμασμένες μέχρι το τέλος του χρόνου 
ακόμα και για το ενδεχόμενο μη Συμφωνίας. Παρακαλείσθε ως εκ τούτου όπως επισκεφθείτε την 
πιο πάνω ιστοσελίδα που  είναι διαθέσιμη τόσο στην Ελληνική όσο και στην Αγγλική για 
πληρέστερη ενημέρωση σας για μια σειρά από θέματα που αφορούν τις επιχειρήσεις. 
 
Το ΚΕΒΕ θα συνεχίσει να σας ενημερώνει για όλες τις εξελίξεις έτσι που να μπορέσετε να 
προετοιμαστείτε κατάλληλα και να διασφαλίσετε την ομαλότερη δυνατή μετάβαση σας στο νέο 
καθεστώς που θα ισχύσει από την 1/1/2021 και μετά. 
 
 
 

 
Με εκτίμηση, 
 
 
Λεωνίδας Πασχαλίδης 
Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας 
   
/ΓΒ 
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