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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
23 Ιανουαρίου 2020

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4652
Ρυθμίσεις για την αποχώρηση του Ηνωμένου
Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλες
διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ,
ΕΞΟΔΟ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΝΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ
ΤΟΥ ΗΝΩΜΕΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΗΝΩΜΕΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΧΩΡΙΣ
ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ
Άρθρο 1
Είσοδος και έξοδος των πολιτών του Ηνωμένου
Βασιλείου και των μελών των οικογενειών τους
προς και από την Ελλάδα
1. Σε περίπτωση αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς συμφωνία αποχώρησης, οι πολίτες του Ηνωμένου Βασιλείου και τα μέλη
της οικογένειάς τους είτε είναι πολίτες του Ηνωμένου
Βασιλείου είτε είναι πολίτες τρίτης χώρας, οι οποίοι
διαμένουν στην Ελλάδα σύμφωνα με το άρθρο 2 του
παρόντος, έχουν δικαίωμα να εισέρχονται και να εξέρχονται από την Ελλάδα, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα
στα άρθρα 4 και 5 του Κεφαλαίου II του π.δ. 106/2007,
εφόσον κατέχουν ισχύον διαβατήριο.
2. Δεν απαιτείται θεώρηση εισόδου για κατόχους
ισχύοντος εγγράφου που έχει εκδοθεί σύμφωνα με τις
προϋποθέσεις των παραγράφων 1, 2 και 3 του άρθρου
2 του παρόντος νόμου. Για τους πολίτες του Ηνωμένου
Βασιλείου και τα μέλη της οικογένειάς τους, που είναι
είτε πολίτες του Ηνωμένου Βασιλείου είτε πολίτες τρίτης χώρας και οι οποίοι εισέρχονται στη χώρα μετά την
1.1.2021, εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 4 και
5 του ν. 4251/2014, με την επιφύλαξη ευνοϊκότερων
διμερών ρυθμίσεων.

Αρ. Φύλλου 9

Άρθρο 2
Καταγραφή και διαμονή των πολιτών του
Ηνωμένου Βασιλείου και των μελών των
οικογενειών τους στην Ελλάδα
Σε περίπτωση αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου
από την Ευρωπαϊκή Ένωση, χωρίς συμφωνία αποχώρησης ισχύουν τα εξής:
1. α) Βεβαίωση εγγραφής ή έγγραφο πιστοποίησης
μόνιμης διαμονής που έχει χορηγηθεί έως την ημερομηνία αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την
Ευρωπαϊκή Ένωση σε πολίτες του Ηνωμένου Βασιλείου
και στα μέλη της οικογένειάς τους, που είναι επίσης πολίτες του Ηνωμένου Βασιλείου, από τις αρμόδιες αρχές
του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, σύμφωνα με
τα άρθρα 8 και 16, αντίστοιχα, του π.δ. 106/2007, λήγει
στις 31.12.2020.
β) Δελτίο Διαμονής ή Δελτίο Μόνιμης Διαμονής που
έχει χορηγηθεί έως την ημερομηνία αποχώρησης του
Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση σε
μέλη της οικογένειας πολίτη του Ηνωμένου Βασιλείου,
τα οποία είναι πολίτες τρίτης χώρας, σύμφωνα με την
παράγραφο 2 του άρθρου 3 και τα άρθρα 9 και 17 του
π.δ. 106/2007, λήγει στις 31.12.2020.
2. α) Οι πολίτες του Ηνωμένου Βασιλείου και τα μέλη
της οικογένειάς τους, που είναι επίσης πολίτες του Ηνωμένου Βασιλείου και έχουν εισέλθει στην Ελλάδα έως
την ημερομηνία αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου
από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά δεν έχουν αιτηθεί τη
χορήγηση βεβαίωσης εγγραφής κατά το άρθρο 8 του
π.δ. 106/2007, υποβάλλουν αίτηση στις αστυνομικές
αρχές της χώρας έως τις 31.12.2020. Η ισχύς της βεβαίωσης εκτείνεται έως τις 31.12.2020.
β) Τα μέλη της οικογένειας πολίτη του Ηνωμένου
Βασιλείου που είναι πολίτες τρίτης χώρας και έχουν εισέλθει στην Ελλάδα έως την ημερομηνία αποχώρησης
του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση
και δεν έχουν αιτηθεί τη χορήγηση Δελτίου Διαμονής,
κατά την παράγραφο 2 του άρθρου 3 και το άρθρο 9
του π.δ. 106/2007, υποβάλλουν αίτηση στην Υπηρεσία
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θ. Η μετάταξη πραγματοποιείται διατηρουμένου
του βαθμού, μισθολογικού κλιμακίου, ασφαλιστικού
και συνταξιοδοτικού καθεστώτος του μεταταχθέντος
και διατηρουμένης της τυχόν προσωπικής διαφοράς.
Μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών λαμβάνονται υπόψη
για τη μισθολογική κατάταξη των υπαλλήλων μόνο
εφόσον είναι συναφείς με το αντικείμενο των θέσεων
προς μετάταξη.
2. Σχετικά με προσλήψεις μόνιμου προσωπικού με
προκήρυξη με σειρά προτεραιότητας:
α. Προσλαμβάνονται με σειρά προτεραιότητας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν. 2190/1994,
όπως ισχύει, στον κλάδο των Τελωνειακών εκατόν πενήντα (150) υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ, ογδόντα (80)
υπάλληλοι κατηγορίας ΤΕ και σαράντα (40) υπάλληλοι
κατηγορίας ΔΕ. Η έκδοση της ως άνω προκήρυξης από
το Α.Σ.Ε.Π. και η ανακοίνωση προσωρινών και οριστικών
αποτελεσμάτων γίνονται κατά απόλυτη προτεραιότητα.
β. Ο διορισμός πραγματοποιείται σε κενή οργανική
θέση μόνιμου υπαλλήλου.
γ. Για την πλήρωση των θέσεων της περίπτωσης α΄
της παρούσας παραγράφου προβλέπεται για τους μη
μόνιμους κατοίκους μοριοδότηση αντίστοιχη με τους
μόνιμους κατοίκους, υπό την προϋπόθεση ότι θα υπηρετήσουν επί δέκα (10) έτη στις θέσεις που προκηρύσσονται, κατ’ εξαίρεση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης.
3. Σχετικά με προσλήψεις μόνιμου προσωπικού
από επιλαχόντες της Προκήρυξης αριθμ. 1Γ/2017 του
Α.Σ.Ε.Π.:
Προσλαμβάνονται κατόπιν έγκρισης της Επιτροπής
της Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου 33/2006, όπως
ισχύει, από τους πίνακες επιλαχόντων της Προκήρυξης
υπ’ αριθμ. 1Γ/2017 του Α.Σ.Ε.Π. εκατόν πενήντα (150)
υπάλληλοι κλάδου Τελωνειακών κατηγορίας ΠΕ.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 9
Ρυθμίσεις ειδικότερων θεμάτων λόγω
αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου
από την Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς
συμφωνία αποχώρησης
1. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών και
του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού καθορίζονται
λεπτομέρειες σχετικές με θέματα πολιτών του Ηνωμένου Βασιλείου ή νομικών προσώπων με έδρα στο Ηνωμένο Βασίλειο, τα οποία ενδέχεται να προκύψουν λόγω
της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς συμφωνία και δεν ρυθμίζονται
από σχετικούς κανόνες του ενωσιακού δικαίου.
2. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών και
του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
ρυθμίζονται θέματα που ενδέχεται να προκύψουν λόγω
της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς συμφωνία και δεν ρυθμίζονται
από σχετικούς κανόνες του ενωσιακού δικαίου και που
αφορούν την πρόσβαση στην εργασία.
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3. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών και
του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων ρυθμίζονται
θέματα που ενδέχεται να προκύψουν λόγω της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή
Ένωση χωρίς συμφωνία και δεν ρυθμίζονται από σχετικούς κανόνες του ενωσιακού δικαίου και που αφορούν
την αναγνώριση τίτλων από οποιαδήποτε βαθμίδα εκπαίδευσης, καθώς και ακαδημαϊκών και επαγγελματικών
προσόντων, παντός ενδιαφερομένου και ανεξαρτήτως
ιθαγένειας αυτού.
Άρθρο 10
Δικαιώματα των πολιτών του Ηνωμένου
Βασιλείου και των μελών των οικογενειών
τους σε περίπτωση αποχώρησης του
Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή
Ένωση με Συμφωνία Αποχώρησης
1. α) Σε περίπτωση θέσης σε ισχύ της Συμφωνίας Αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή
Ένωση, εφαρμόζονται οι ρυθμίσεις του Μέρους 2 (δικαιώματα πολιτών) της Συμφωνίας, ιδίως του άρθρου
18 αυτής αναφορικά με τη διαμονή των πολιτών του
Ηνωμένου Βασιλείου και των μελών των οικογενειών
τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση και για κάθε άλλο θέμα
σχετικό με τα δικαιώματά τους.
β) Με απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, δύνανται να ανακαθορίζονται οι αρμόδιες αρχές
έκδοσης των εγγράφων διαμονής των πολιτών του Ηνωμένου Βασιλείου και των μελών των οικογενειών τους
κατ’ εφαρμογή των ρυθμίσεων της Συμφωνίας Αποχώρησης. Με την ίδια απόφαση μπορεί να καθορίζονται οι
λεπτομέρειες, ειδικότερα ζητήματα για την εφαρμογή
της, καθώς και ζητήματα που σχετίζονται με την εξέταση
των εκκρεμών αιτημάτων.
2. α) Σε περίπτωση θέσης σε ισχύ της Συμφωνίας Αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή
Ένωση, εφαρμόζονται οι ρυθμίσεις του Μέρους 2 (δικαιώματα πολιτών) της Συμφωνίας αναφορικά με την
πρόσβαση στην εργασία, την κοινωνική ασφάλιση και
την ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή κάλυψη, την
αναγνώριση επαγγελματικών και ακαδημαϊκών προσόντων και τη χρήση αδειών οδήγησης που έχουν εκδοθεί
από το Ηνωμένο Βασίλειο.
β) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εξωτερικών,
Προστασίας του Πολίτη και Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων, ρυθμίζονται ειδικότερα οι κατηγορίες αδειών διαμονής τις οποίες λαμβάνουν οι πολίτες του Ηνωμένου Βασιλείου και τα μέλη των οικογενειών τους, είτε
αυτά είναι πολίτες του Ηνωμένου Βασιλείου είτε πολίτες
τρίτης χώρας, από τις υπηρεσίες μίας στάσης των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων του τόπου διαμονής τους.
Άρθρο 11
Τροποποιήσεις του άρθρου 5 του
ν. 4251/2014
Στο άρθρο 5 του ν. 4251/2014 επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις:
1. Η παράγραφος 3 αντικαθίσταται ως εξής:
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«3. Η θεώρηση εισόδου εξετάζεται από την Προξενική Αρχή εντός της δικαιοδοσίας της οποίας διαμένει
νομίμως ο πολίτης τρίτης χώρας, η οποία αποφασίζει
και για τη χορήγησή της, αφού ληφθούν υπόψη λόγοι
που αφορούν ιδίως στη δημόσια τάξη και ασφάλεια της
χώρας και τη δημόσια υγεία. Προξενική Αρχή εξετάζει αίτηση που έχει υποβάλει νομίμως παρών πολίτης
τρίτης χώρας, ο οποίος όμως δεν διαμένει εντός της
δικαιοδοσίας της και λαμβάνει σχετική απόφαση, εφόσον ο αιτών έχει αιτιολογήσει επαρκώς την υποβολή
της αίτησης στην εν λόγω Προξενική Αρχή. Η θεώρηση
εισόδου διακρίνεται σε ομοιόμορφη θεώρηση (Visa
C), σε θεώρηση Περιορισμένης Εδαφικής Ισχύος (Visa
VTL), σε θεώρηση Διέλευσης από Αερολιμένα (ATV)
και σε θεώρηση μακράς διάρκειας (εθνική θεώρηση Visa D).».
2. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 4 διαγράφονται
οι λέξεις «από την ημερομηνία της πρώτης εισόδου» και
στο τελευταίο εδάφιο της ίδιας παραγράφου διαγράφονται οι λέξεις «Δημόσιας Τάξης και».
3. Στην παράγραφο 5 διαγράφονται οι λέξεις «Δημόσιας Τάξης και».
4. Μετά την παράγραφο 7 προστίθενται παράγραφοι
8, 9 και 10 ως εξής:
«8. Έλληνες πολίτες, πολίτες λοιπών χωρών ΕΕ/ΕΟΧ
και πολίτες τρίτων χωρών που διαμένουν νόμιμα στην
Ελληνική Επικράτεια δύνανται να υποβάλουν στις ελληνικές Προξενικές Αρχές «Έντυπο πρόσκλησης με
ανάληψη ευθύνης/φιλοξενίας για τους σκοπούς χορήγησης θεώρησης εισόδου Σένγκεν σε πολίτες τρίτων χωρών για επιχειρηματικό/επαγγελματικό σκοπό
(Business Invitation)», σύμφωνα με το άρθρο 14 του
Κανονισμού 810/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου της 13ης Ιουλίου 2009 (L 243), με
τίτλο «Θέσπιση Κοινοτικού Κώδικα Θεωρήσεων», προκειμένου να συνεκτιμηθεί ως δικαιολογητικό έγγραφο
κατά τη διαδικασία χορήγησης θεώρησης Σένγκεν. Η
πρόσκληση αφορά πολίτες τρίτων χωρών οι οποίοι
επιθυμούν να εισέλθουν στη Χώρα, προκειμένου να
συμμετάσχουν σε συναντήσεις, συνέδρια, σεμινάρια
εκπαίδευσης και κατάρτισης, εκθέσεις, διασκέψεις ή
εκδηλώσεις εμπορικού και βιομηχανικού χαρακτήρα
και υποβάλλεται στην περίπτωση που οι πολίτες τρίτων
χωρών δεν μπορούν να πιστοποιήσουν εξ ιδίων τις σχετικές προϋποθέσεις. Με κοινή απόφαση των Υπουργών
Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εξωτερικών,
Προστασίας του Πολίτη και Ψηφιακής Διακυβέρνησης,
καθορίζονται ο τύπος και το περιεχόμενο του εντύπου
πρόσκλησης, τα κριτήρια προσδιορισμού της αξιοπιστίας και της φερεγγυότητας του προσκαλούντος φυσικού
ή νομικού προσώπου, το ύψος της χρηματικής εγγύησης που απαιτείται, οι λεπτομέρειες καταβολής και η
διαδικασία σε περίπτωση κατάπτωσής της, καθώς και
κυρώσεις που αφορούν τον αποκλεισμό του αιτούντος
ή του προσκαλούντος από τη διαδικασία χορήγησης
προσκλήσεων.
9. Η ακρόαση που απαιτείται για την υποβολή της αίτησης για τα πρόσωπα που αφορά η παρούσα ρύθμιση
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καθορίζεται κατά προτεραιότητα, εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών, και εφόσον η αίτηση είναι παραδεκτή, η
σχετική απόφαση λαμβάνεται εντός της προβλεπόμενης
προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών,
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 23 του Κώδικα
Θεωρήσεων [Καν. (ΕΕ) 810/2009].
10. Κατά τα λοιπά, εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις του Κανονισμού 810/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουλίου 2009
(L 243), με τίτλο «Θέσπιση Κοινοτικού Κώδικα Θεωρήσεων».».
Άρθρο 12
Τροποποίηση του άρθρου 29 του
ν. 4251/2014
Στο τέλος της παραγράφου 6 του άρθρου 29 του
ν. 4251/2014 προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Με τις ανωτέρω ποινές τιμωρείται και όποιος προσκαλεί πρόσωπα με «Επιχειρηματική Πρόσκληση» στην
Ελληνική Επικράτεια, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο
άρθρο 5, με σκοπό την παραβίαση της μεταναστευτικής
νομοθεσίας και των κείμενων ευρωπαϊκών διατάξεων
του κεκτημένου Σένγκεν που αφορούν στην είσοδο και
διαμονή πολιτών τρίτων χωρών.».
Άρθρο 13
Καταργούμενες διατάξεις
Οι διατάξεις των άρθρων 123, 124, 125, 126, 127 και
128 του ν. 4604/2019 καταργούνται.
Άρθρο 14
Ρύθμιση θεμάτων φορολογίας κεφαλαίου
1. Οι διατάξεις του δεύτερου και του τρίτου εδαφίου
της παραγράφου 6 του άρθρου 54Α του ν. 4174/2013
(Α΄170) αντικαθίστανται με νέα εδάφια ως εξής:
«Σε περίπτωση που από τη χρήση ανακριβούς πιστοποιητικού δεν προκύπτει απώλεια φόρου, δεν επιβάλλεται πρόστιμο. Ανακριβές είναι το πιστοποιητικό, στο
οποίο δεν απεικονίζεται ορθά η φορολογική ταυτότητα
του ακινήτου ή του δικαιώματος επί ακινήτου. Ως φορολογική ταυτότητα του ακινήτου νοείται το σύνολο
των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στη δήλωση
στοιχείων ακινήτων (Ε9) και επιδρούν στον ορθό υπολογισμό του φόρου. Με απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.
καθορίζονται τα ειδικότερα στοιχεία που συνιστούν τη
φορολογική ταυτότητα των ακινήτων.».
2. Αναστέλλεται μέχρι τις 30.6.2020 η εφαρμογή των
διατάξεων των άρθρων 47, 48 και 49 του ν. 4646/2019
(Α΄201).
3. Οι διατάξεις της παραγράφου 1 ισχύουν από την 1η
Ιανουάριου 2019 και της παραγράφου 2 από την 12η
Δεκεμβρίου 2019.
Άρθρο 15
Έναρξη ισχύος
Οι διατάξεις του παρόντος νόμου ισχύουν από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως εκτός
αν ορίζεται διαφορετικά σε επιμέρους διατάξεις του.
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Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου
του Κράτους.
Αθήνα, 22 Ιανουαρίου 2020
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
Οι Υπουργοί
Οικονομικών

Ανάπτυξης και Επενδύσεων

Εξωτερικών

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ

Αναπληρωτής Υπουργός
Εξωτερικών

Προστασίας του Πολίτη

Παιδείας και Θρησκευμάτων

ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ

ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ

ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ

Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων

Υγείας

Εσωτερικών

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ

Υποδομών και Μεταφορών

Τουρισμού

Επικρατείας

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ

ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.
Αθήνα, 22 Ιανουαρίου 2020
Ο επί της Δικαιοσύνης Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ
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