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ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 
 

 
Λευκωσία, 25 Ιανουαρίου 2021 

 
ΠΡΟΣ:    Όλα τα Μέλη  
 
ΑΠΟ:     Λεωνίδα Πασχαλίδη, Αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα 
 
ΘΕΜΑ:  Συμφωνία Εμπορίου και Συνεργασίας μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και 

Ηνωμένου Βασιλείου 

 
Κύριοι, 
 
Παρακαλώ βρείτε πιο κάτω χρήσιμες πηγές πληροφόρησης σε σχέση με τη Συμφωνία Εμπορίου και 
Συνεργασίας μεταξύ ΕΕ και ΗΒ 
 

• European Commission’s page on the EU-UK Trade & Cooperation Agreement¨ 
(Ιστοσελίδα ΕΕ για τη Συμφωνία) 

• DG Trade: Exporting from the EU, importing into the EU - all you need to know, 
product-by-product, on tariffs & taxes, customs procedures, rules of origin, trade barriers, 
product requirements, and statistics for all EU countries; (Ιστοσελίδα ΓΔ Εμπορίου της 
ΕΕ με πληροφορίες για εξαγωγές από και εισαγωγές στην ΕΕ) 

• DG TAXUD: Taxation and Customs: Questions and Answers on the impact of the UK’s 
withdrawal from the EU, its Single Market and Customs Union;  (Ιστοσελίδα ΓΔ Εμπορίου 
της ΕΕ με ερωταπαντήσεις σε σχέση με την αποχώρηση του ΗΒ από την ΕΕ, την 
Ενιαία Αγορά και την Τελωνειακή Ένωση) 

• DG TAXUD: Taxation and Customs: Information relating to the UK no longer being covered 
by EU preferential trade arrangements with third countries; (Ιστοσελίδα ΓΔ Φορολογίας 
και Τελωνειακής Ένωσης της ΕΕ σε σχέση με την μη κάλυψη πλέον του ΗΒ από τις 
προτιμησιακές εμπορικές διευθετήσεις της ΕΕ με τρίτες χώρες) 

• The Trade with the UK tool provides information for international businesses exporting 
goods into the UK about taxes, tariffs, commodity codes and regulations. It also provides 
information for goods going into Northern Ireland. (Ιστοσελίδα που αφορά το εργαλείο 
«Εμπόριο με το ΗΒ» το οποίο περιλαμβάνει συναφείς πληροφορίες για ξένες 
εταιρείες που εξάγουν προϊόντα στο ΗΒ) 

 
Η πιο πάνω πληροφόρηση εντάσσεται στα πλαίσια της διαρκούς ενημέρωσης που σας παρέχουμε 
αναφορικά με το Brexit και ιδιαίτερα τώρα για τη Συμφωνία Εμπορίου και Συνεργασίας μεταξύ ΕΕ και 
ΗΒ η οποία έχει επιτευχθεί στις 24 Δεκεμβρίου 2020. 
 
 
Με εκτίμηση, 
 
 
Λεωνίδας Πασχαλίδης 
Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας 
 
/ΓΒ 
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