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Brexit: Πώς να ταξιδέψετε για το Ηνωμένο Βασίλειο

Το Brexit έγινε πραγματικότητα όταν το Ηνωμένο Βασίλειο αποχώρησε επισήμως από την
Ευρωπαϊκή Ένωση τη νύχτα της 31ης Ιανουαρίου προς την 1η Φεβρουαρίου του 2020. Με τη
σειρά της, στις 31 Δεκεμβρίου 2020, έληξε η μεταβατική περίοδος του ΗΒ, κατά τη διάρκεια της
οποίας τα ταξίδια ανάμεσα στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το Ηνωμένο Βασίλειο
συνεχίζονταν υπό τις υφιστάμενες συνθήκες. Πώς να ταξιδέψετε από/προς το Ηνωμένο Βασίλειο
μετά την 1η Ιανουαρίου 2021; Τι έχει αλλάξει για τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ό,τι
αφορά τους κανονισμούς για τα ταξίδια στην Αγγλία, την Ουαλία, τη Σκωτία και τη Βόρεια
Ιρλανδία.

Τι έχει αλλάξει μετά το Brexit

Ως αποτέλεσμα του Brexit, το Ηνωμένο Βασίλειο έπαψε να είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης
και επομένως αποχώρησε από την ευρωπαϊκή ενιαία αγορά, που προσφέρει, μεταξύ άλλων, την
ελεύθερη κυκλοφορία των ανθρώπων. Ωστόσο, πρέπει να θυμόμαστε ότι το Ηνωμένο Βασίλειο
δεν προσχώρησε ποτέ στη ζώνη Σένγκεν, οπότε ακόμη και πριν από το Brexit οι υπήκοοι της ΕΕ
που ταξίδευαν σε αυτήν τη χώρα έπρεπε να υποβληθούν σε συνοριακό έλεγχο ή έλεγχο
διαβατηρίου στο αεροδρόμιο. Παρ’ όλα αυτά, για να διασχίσετε τα σύνορα, ανεξάρτητα από το
σκοπό του ταξιδιού (περιήγηση, επαγγελματικό ταξίδι, εργασία ή σχολείο) η επίδειξη της
ταυτότητας θα ήταν αρκετή.

Το Brexit άλλαξε τις διαδικασίες διέλευσης των συνόρων του Ηνωμένου Βασιλείου από πολίτες
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ισλανδίας, του Λιχτενστάιν, της Νορβηγίας και της Ελβετίας
και της Ελβετίας για οποιονδήποτε λόγο, συμπεριλαμβανομένων των βραχυπρόθεσμων
τουριστικών ταξιδιών.

Πώς να ταξιδέψετε στην Αγγλία μετά το Brexit?

Από την 1η Ιανουαρίου 2021, οι πολίτες των χωρών της ΕΕ πρέπει να παρουσιάσουν ένα έγγραφο
ταυτότητας - για να διασχίσουν τα σύνορα του Ηνωμένου Βασιλείου. Προσοχή! Από 1η
Οκτωβρίου 2021, το μόνο έγκυρο έγγραφο για να ταξιδέψετε στο Ηνωμένο Βασίλειο για
οποιονδήποτε λόγο είναι το διαβατήριο!

Ως αποτέλεσμα του Brexit, οι πολίτες των χωρών της ΕΕ, του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου
(Ισλανδίας, Λιχτενστάιν, Νορβηγίας) και της Ελβετίας υπόκεινται στην υποχρέωση θεώρησης.
Ωστόσο, σε ορισμένες περιπτώσεις, δεν απαιτείται βίζα - όλα εξαρτώνται από το σκοπό του
ταξιδιού.

Τουρισμός & επίσκεψη
Εάν πηγαίνετε στο Ηνωμένο Βασίλειο για σύντομο χρονικό διάστημα (έως και 6 μήνες το
ανώτερο), για παράδειγμα, για να επισκεφτείτε το Λονδίνο ή την οικογένειά σας ή τους
φίλους σας, χρειάζετε μόνο να φέρετε το διαβατήριό σας. Σε αυτήν την περίπτωση, δεν
απαιτείται θεώρηση.
Επαγγελματικά ταξίδια
Εάν πηγαίνετε στο Ηνωμένο Βασίλειο για επαγγελματικούς λόγους για μικρό χρονικό
διάστημα, για παράδειγμα σε επαγγελματικό ταξίδι, συνάντηση, συνέδριο κ.λπ., πρέπει
να έχετε μαζί σας το διαβατήριό σας. Στις περισσότερες περιπτώσεις όταν το ταξίδι σας
είναι επαγγελματικό, δεν απαιτείται θεώρηση, εάν η συνολική διάρκεια της παραμονής
στο έδαφος του Ηνωμένου Βασιλείου δεν υπερβαίνει τους 6 μήνες.
Ταξίδια για εργασιακούς λόγους ή για σπουδές
Εάν μεταβαίνετε στο Ηνωμένο Βασίλειο για εργασία (τόσο για τον εργοδότη σας όσο και
ως μέρος της δικής σας επιχειρηματικής δραστηριότητας), κάνετε πρακτική άσκηση ή
σπουδές, θα χρειαστείτε βίζα εκτός από το διαβατήριό σας. Παρακαλούμε διαβάστε
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τους όρους θεώρησης στους κυβερνητικούς ιστότοπους του Ηνωμένου Βασιλείου πριν
από την αναχώρηση.

Σημαντική επισήμανση! Λόγω της επιδημικής κατάστασης που επικρατεί στον κόσμο, σε
καθεμία από τις παραπάνω περιπτώσεις, οι Βρετανικές αρχές απαιτούν πρόσθετα έγγραφα
από τα άτομα που καταφθάνουν στο Ηνωμένο Βασίλειο. Εάν έχετε αγοράσει εισιτήριο από
την eSky, μπορείτε να διαβάσετε όλες τις σχετικές πληροφορίες εάν συνδεθείτε στο λογαριασμό
σας. Είναι επίσης διαθέσιμες στη σελίδα των πληροφοριών και των απαιτούμενων ταξιδιωτικών
εγγράφων.

Ταξίδια των υπηκόων της ΕΕ που ζουν στο ΗΒ

Το Ηνωμένο Βασίλειο φιλοξενεί μεγάλο αριθμό πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχουν
εγκατασταθεί στη χώρα χάρη στην αρχή της ΕΕ για την ελεύθερη κυκλοφορία. Λόγω του Brexit,
αυτά τα άτομα θα πρέπει να υπαχθούν σε καθεστώς διακανονισμού ή προκαθορισμένου
δικαιώματος έως τις 30 Ιουνίου 2021, προκειμένου να είναι σε θέση να διαμένουν νόμιμα στο
Ηνωμένο Βασίλειο. Όσον αφορά τα ταξίδια, οι κάτοικοι ή οι κάτοικοι με προκαθορισμένο
δικαίωμα μπορούν να διασχίσουν τα σύνορα του Ηνωμένου Βασιλείου χρησιμοποιώντας
δελτίο ταυτότητας έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025. Μετά από αυτήν την ημερομηνία, για να
εισέλθει στην επικράτεια του Ηνωμένου Βασιλείου, ο κάτοικος θα πρέπει να επιδείξει
διαβατήριο. Φυσικά, η κατάσταση διακανονισμού ή προκαθορισμένου δικαιώματος σημαίνει ότι
δεν χρειάζεται να υποβάλετε αίτηση για βίζα του Ηνωμένου Βασιλείου.

Πώς να ταξιδέψετε εντός του Ηνωμένου Βασιλείου μετά το
Brexit

Το Brexit δεν επηρέασε σημαντικά τα ζητήματα που σχετίζονται με τα ταξίδια στο Ηνωμένο
Βασίλειο και τη διαμονή στη συγκεκριμένη χώρα. Τόσο η εθνική άδεια οδήγησης όσο και η
Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθενείας ισχύουν σύμφωνα με τους τρέχοντες κανόνες.
Ωστόσο, η βρετανική κυβέρνηση συνιστά την αγορά ταξιδιωτικής ασφάλισης, η οποία θα
καλύπτει επίσης το κόστος των επισκέψεων σε ιδιώτες ιατρούς. Πρέπει επίσης να υπενθυμίσουμε
ότι ούτε η ΕΚΑΑ ούτε η ταξιδιωτική ασφάλιση καλύπτουν το κόστος της προγραμματισμένης
θεραπείας και επεμβάσεων στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Ωστόσο, η απόσπαση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση θα επηρεάσει τις
χρεώσεις περιαγωγής. Μέχρι το τέλος του 2020, οι πάροχοι δεν μπορούσαν να επιβάλλουν
επιπλέον χρεώσεις στα άτομα που χρησιμοποιούσαν κινητά τηλέφωνα ενώ ταξίδευαν στο
Ηνωμένο Βασίλειο, κάτι που είναι πλέον νόμιμο, οπότε θα πρέπει να ρωτήσετε τον πάροχο του
δικτύου σας σχετικά με τις τιμές περιαγωγής στο Ηνωμένο Βασίλειο πριν από το ταξίδι σας.

Διάβαση των Ιρλανδικών συνόρων

Τι έχει αλλάξει λόγω της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση όσον
αφορά τα ταξίδια μεταξύ της Δημοκρατίας της Ιρλανδίας, η οποία είναι μέλος της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, και της Βόρειας Ιρλανδίας του Ηνωμένου Βασιλείου; Μέχρι την 1η Ιανουαρίου 2025,
τίποτα δεν θα αλλάξει όσον αφορά τη διέλευση των συνόρων με την Ιρλανδία. Μετά από
αυτήν την περίοδο, η Συνέλευση της Βόρειας Ιρλανδίας θα είναι σε θέση να παραιτηθεί
μονομερώς από τους συμφωνηθέντες όρους ή να παρατείνει την ισχύουσα νομοθεσία περί
διέλευσης των συνόρων και την τελωνειακή πολιτική για άλλα τέσσερα χρόνια.

Έχει αυτό το άρθρο τις πληροφορίες που ψάχνατε;  Ναι  | Όχι
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