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ΘΕΜΑ: «Παροχή οδηγιών για τη ςυναλλαγή με υπηκόουσ του Ηνωμζνου Βαςιλείου και των μελών των 
οικογενειών τουσ» 
 

Κατόπιν τθσ με αρ. πρωτ. 11409 ΕΞ 2021/16.04.2021 (ΑΔΑ: 6ΞΨΗ46ΜΣΛΠ-ΡΑΙ) εγκυκλίου του 
Τπουργείου Ψθφιακισ Διακυβζρνθςθσ με κζμα «υναλλαγι των πολιτϊν του Ηνωμζνου Βαςιλείου ωσ 
υπθκόων τρίτθσ χϊρασ ςτισ Διοικθτικζσ Αρχζσ και τα ΚΕΠ», θ οποία ςασ κοινοποιικθκε με το υπ’ αρικμ. 
πρωτ. Δ ΟΡΓ Δ 1042971 ΕΞ 2021/24.05.2021 ζγγραφο τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ και 
Οργάνωςθσ, ςασ ενθμερϊνουμε για τα εξισ: 
  

Από 01.01.2021, οπότε και παριλκε θ μεταβατικι περίοδοσ που είχε οριςκεί βάςει τθσ υμφωνίασ 
Αποχϊρθςθσ του Ηνωμζνου Βαςιλείου από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ, οι πολίτεσ του Ηνωμζνου Βαςιλείου 
και τα μζλθ των οικογενειϊν τουσ διακρίνονται ςε δφο κατθγορίεσ: i) πολίτεσ που δεν είναι δικαιοφχοι τθσ 
υμφωνίασ Αποχϊρθςθσ και ii) πολίτεσ που είναι δικαιοφχοι τθσ υμφωνίασ Αποχϊρθςθσ. 
 
 

I. Ωσ προσ τουσ πολίτεσ του Ηνωμζνου Βαςιλείου και τα μζλθ των οικογενειϊν τουσ που δεν είναι 
δικαιοφχοι τθσ υμφωνίασ Αποχϊρθςθσ, από 01.01.2021 αντιμετωπίηονται ωσ πολίτεσ τρίτθσ χϊρασ 
ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του κϊδικα μετανάςτευςθσ και κοινωνικισ ζνταξθσ (ν.4251/2014, Α’80) ι του 
υπ’ αρικμ. 106/2007 προεδρικοφ διατάγματοσ (Α’135). 
 

Eπομζνωσ, οι εν λόγω πολίτεσ κατά τθ ςυναλλαγι τουσ με το Σμιμα ι Γραφείο Διοικθτικισ και 
Μθχανογραφικισ υποςτιριξθσ των Δ.Ο.Τ. και τθσ Τπθρεςίασ myAADElive οφείλουν να προςκομίηουν 
διαβατιριο ι άλλο ταξιδιωτικό ζγγραφο ςε ιςχφ, αναγνωριςμζνο από τθν Ελλάδα, κακϊσ επίςθσ και 
άδεια διαμονισ ι οποιοδιποτε άλλο ζγγραφο ςε ιςχφ, το οποίο αποδεικνφει τθ νόμιμθ παραμονι ςτθ 
χϊρα. 

 
 

II. Ωσ προσ τουσ πολίτεσ του Ηνωμζνου Βαςιλείου και τα μζλθ των οικογενειϊν τουσ που είναι 
δικαιοφχοι τθσ υμφωνίασ Αποχϊρθςθσ, ςτθν κατθγορία αυτι υπάγονται πολίτεσ που άςκθςαν το 
δικαίωμα διαμονισ τουσ ςτθν Ελλάδα, ςφμφωνα με το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, πριν από τθν 31.12.2020 και 
ςυνεχίηουν να διαμζνουν ςτθ χϊρα και ζπειτα από αυτιν. 
 

Για τουσ δικαιοφχουσ τθσ υμφωνίασ Αποχϊρθςθσ θ Ελλάδα ζχει επιλζξει να εφαρμόςει το 
λεγόμενο «δθλωτικό ςφςτθμα» που προβλζπεται βάςει του άρκρου 18 παρ. 4 τθσ υμφωνίασ 
Αποχϊρθςθσ. φμφωνα με αυτό «Σε περίπτωςθ που ζνα κράτοσ υποδοχισ ζχει επιλζξει να μθν 
απαιτιςει από τουσ πολίτεσ τθσ Ένωςθσ ι τουσ υπθκόουσ του Ηνωμζνου Βαςιλείου, τα μζλθ των 
οικογενειϊν τουσ και άλλα πρόςωπα, που διαμζνουν ςτθν επικράτειά του ςφμφωνα με τισ 
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προχποκζςεισ του παρόντοσ τίτλου, να υποβάλουν αίτθςθ για το νζο κακεςτϊσ διαμονισ που 
αναφζρεται ςτθν παράγραφο 1 ωσ προχπόκεςθ για τθ νόμιμθ διαμονι τουσ, τα πρόςωπα που είναι 
επιλζξιμα για τθ χοριγθςθ δικαιϊματοσ διαμονισ βάςει του παρόντοσ τίτλου ζχουν το δικαίωμα να 
λάβουν, ςφμφωνα με τισ προχποκζςεισ που ορίηονται ςτθν οδθγία 2004/38/ΕΚ, ζγγραφο διαμονισ, το 
οποίο μπορεί να ζχει ψθφιακι μορφι και το οποίο περιλαμβάνει διλωςθ ότι ζχει εκδοκεί ςφμφωνα με 
τθν παροφςα ςυμφωνία.». 
 

Επομζνωσ, οι δικαιοφχοι τθσ υμφωνίασ Αποχϊρθςθσ διατθροφν το δικαίωμα εφόςον το αιτθκοφν, 
χωρίσ να υφίςταται ςχετικι υποχρζωςθ, να εφοδιαςτοφν με ζγγραφο διαμονισ που να περιλαμβάνει 
διλωςθ ότι ζχει εκδοκεί ςφμφωνα με τθ υμφωνία Αποχϊρθςθσ. Σο ςυγκεκριμζνο ζγγραφο διαμονισ 
εκδίδεται ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτθν υπό ςτοιχεία 4000/1/113-α’/14.10.2020 (Β’4610) Κ.Τ.Α.. 

 
Από τα ανωτζρω προκφπτει πωσ θ κατοχι του προαναφερκζντοσ εγγράφου διαμονισ δεν αποτελεί 

προχπόκεςθ νόμιμθσ διαμονισ ςτθν ελλθνικι επικράτεια των πολιτϊν του Ηνωμζνου Βαςιλείου και 
των μελϊν των οικογενειϊν τουσ που είναι δικαιοφχοι τθσ υμφωνίασ Αποχϊρθςθσ, κακϊσ οι εν λόγω 
δικαιοφχοι διαμζνουν νόμιμα και απολαμβάνουν τα δικαιϊματα που προβλζπονται ςτθ υμφωνία 
Αποχϊρθςθσ από το γεγονόσ και μόνο ότι πλθροφν τισ προχποκζςεισ που τίκενται ςε αυτι. Για αυτό το 
λόγο θ κατοχι του ςυγκεκριμζνου εγγράφου από πλευράσ των δικαιοφχων τθσ υμφωνίασ 
Αποχϊρθςθσ δεν μπορεί να καταςτεί υποχρεωτικι για τθν άςκθςθ των δικαιωμάτων τουσ. Ωςτόςο, θ 
Ελλάδα ενκαρρφνει όλουσ τουσ δικαιοφχουσ τθσ υμφωνίασ Αποχϊρθςθσ να αποκτιςουν το 
ςυγκεκριμζνο ζγγραφο διαμονισ, κακϊσ θ κατοχι του κα διευκολφνει τθν κακθμερινότθτά τουσ. 

 
Δεδομζνου πωσ οι δικαιοφχοι τθσ υμφωνίασ Αποχϊρθςθσ κα πρζπει να αποδεικνφουν με κάποιον 

τρόπο αυτι τουσ τθν ιδιότθτα, κατά τθ ςυναλλαγι τουσ με το Σμιμα ι Γραφείο Διοικθτικισ και 
Μθχανογραφικισ υποςτιριξθσ των Δ.Ο.Τ. και τθσ Τπθρεςίασ myAADElive οφείλουν να προςκομίηουν 
διαβατιριο ι άλλο ταξιδιωτικό ζγγραφο ςε ιςχφ αναγνωριςμζνο από τθν Ελλάδα, κακϊσ επίςθσ και 
ζνα από τα κατωτζρω ζγγραφα: 

 
1. νζα άδεια διαμονισ θ οποία ζχει εκδοκεί ςφμφωνα με το άρκρο 18 παρ. 4 τθσ υμφωνίασ 

Αποχϊρθςθσ, 
2. βεβαίωςθ κατάκεςθσ δικαιολογθτικϊν θ οποία εκδίδεται ςφμφωνα με το άρκρο 4 τθσ ωσ άνω 

Κ.Τ.Α. με αναφορά ςτθ υμφωνία Αποχϊρθςθσ (εφόςον πρόκειται για πολίτεσ τρίτων χωρϊν μζλθ 
οικογζνειασ πολίτθ Ηνωμζνου Βαςιλείου που είναι δικαιοφχοσ τθσ υμφωνίασ Αποχϊρθςθσ, 
χορθγείται βεβαίωςθ κατάκεςθσ αίτθςθσ των άρκρων 8 και 9 του ν.4251/2014 (Α’80)), 

3. ειδικι βεβαίωςθ νόμιμθσ διαμονισ θ οποία εκδίδεται ςφμφωνα με το άρκρο 8 τθσ ωσ άνω Κ.Τ.Α. με 
αναφορά ςτθ υμφωνία Αποχϊρθςθσ, 

4. βεβαίωςθ εγγραφισ πολίτθ κράτουσ μζλουσ τθσ Ε.Ε. (“μπεη κάρτα”), 
5. ζγγραφο πιςτοποίθςθσ μόνιμθσ διαμονισ πολίτθ κράτουσ μζλουσ τθσ Ε.Ε. (“μπλε κάρτα”), 
6. πιςτοποιθτικό οικογενειακισ κατάςταςθσ από το οποίο να προκφπτει θ οικογενειακι ςχζςθ με 

δικαιοφχο τθσ υμφωνίασ Αποχϊρθςθσ, 
7. φορολογικι διλωςθ θ οποία υποβλικθκε από τον ενδιαφερόμενο ωσ φορολογικόσ κάτοικοσ 

Ελλάδασ, 
8. βεβαίωςθ ζναρξθσ ι μεταβολισ εργαςιϊν φυςικοφ προςϊπου από Δ.Ο.Τ., 
9. βεβαίωςθ πρόςλθψθσ από εργοδότθ ςτθν Ελλάδα, 
10. βεβαίωςθ εγγραφισ ςε δθμόςιο ι ιδιωτικό εκπαιδευτικό ίδρυμα ςτθν Ελλάδα. 

 
Σα ζγγραφα υπό ςτοιχεία 4 ζωσ 10 κα γίνονται δεκτά ζωσ το τζλοσ του τρζχοντοσ ζτουσ ι, ςε 

περίπτωςθ ενδεχόμενθσ μεταγενζςτερθσ παράταςθσ, ζωσ τθν θμερομθνία μζχρι τθν οποία κα δφνανται 
οι δικαιοφχοι τθσ υμφωνίασ Αποχϊρθςθσ να υποβάλλουν αιτιςεισ για τθ χοριγθςθ των νζων 
εγγράφων διαμονισ. 

 
τθν περίπτωςθ κατά τθν οποία πολίτθσ του Ηνωμζνου Βαςιλείου ι μζλοσ τθσ οικογζνειάσ του που 

είναι δικαιοφχοσ τθσ υμφωνίασ Αποχϊρθςθσ δεν διακζτει κάποιο από τα ανωτζρω (1-10) ζγγραφα 
ςτθν κατοχι του, κα παραπζμπεται ςτισ αρμόδιεσ Τπθρεςίεσ ζκδοςθσ εγγράφων διαμονισ, ϊςτε οι 
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τελευταίεσ να αποφανκοφν περί του αν πλθροφνται οι προχποκζςεισ για να κεωρθκεί ο πολίτθσ 
δικαιοφχοσ τθσ υμφωνίασ Αποχϊρθςθσ. Ομοίωσ, ςε περίπτωςθ που από τα προςκομιηόμενα 
δικαιολογθτικά υπάρχουν αμφιβολίεσ για το κακεςτϊσ διαμονισ των ενδιαφερομζνων, οι αρμόδιοι 
υπάλλθλοι τθσ Α.Α.Δ.Ε. δφνανται να επικοινωνοφν με τισ αρμόδιεσ Τπθρεςίεσ ζκδοςθσ εγγράφων 
διαμονισ, ϊςτε οι τελευταίεσ να υποβοθκιςουν το ζργο των Τπθρεςιϊν μασ. 

 
Αρμόδιεσ Τπθρεςίεσ ζκδοςθσ εγγράφων διαμονισ ςτουσ υπθκόουσ του Ηνωμζνου Βαςιλείου και 

ςτα μζλθ των οικογενειϊν τουσ, επίςθσ υπθκόων του Ηνωμζνου Βαςιλείου, είναι: α) τα Σμιματα 
Αλλοδαπϊν τθσ Ελλθνικισ Αςτυνομίασ, για τουσ διαμζνοντεσ ςτθν περιοχι δικαιοδοςίασ των Γενικϊν 
Αςτυνομικϊν Διευκφνςεων Αττικισ και Θεςςαλονίκθσ και β) οι οικείεσ Τπθρεςίεσ που χειρίηονται 
κζματα αλλοδαπϊν (Τποδιευκφνςεισ Αςφαλείασ ι Σμιματα Αςφαλείασ) ςτισ ζδρεσ των Διευκφνςεων 
Αςτυνομίασ των Γενικϊν Περιφερειακϊν Αςτυνομικϊν Διευκφνςεων Χϊρασ, για τουσ διαμζνοντεσ ςτθν 
περιοχι δικαιοδοςίασ των εν λόγω Διευκφνςεων Αςτυνομίασ. Σα ςτοιχεία επικοινωνίασ των αρμόδιων 
Αςτυνομικϊν Τπθρεςιϊν είναι αναρτθμζνα ςτον διαδικτυακό ςφνδεςμο: 

 
http://www.astynomia.gr/images/stories/2021/prokirikseis21/14012021brxtstoixeia.el.pdf 
 
Για τα μζλθ των οικογενειϊν, που είναι πολίτεσ τρίτων χωρϊν, αρμόδιεσ Τπθρεςίεσ ζκδοςθσ είναι 

οι Τπθρεςίεσ μιασ ςτάςθσ των Διευκφνςεων Αλλοδαπϊν και Μετανάςτευςθσ των Αποκεντρωμζνων 
Διοικιςεων Χϊρασ, ςτθ χωρικι αρμοδιότθτα των οποίων διαμζνουν οι αιτοφντεσ. 

 
 
Κατόπιν τοφτων, παρακαλοφμε για τθν πιςτι και ομοιόμορφθ εφαρμογι των ανωτζρω οδθγιϊν για 

τθν εξυπθρζτθςθ των πολιτϊν του Ηνωμζνου Βαςιλείου και των μελϊν των οικογενειϊν τουσ. 
 

 

 

 

 

 

 
 

  

Ο ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

ΣΗ ΑΝΕΞΑΡΣΗΣΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ 

ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΙΣΙΛΗ 
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ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗ 

Ι. ΑΠΟΔΕΚΣΕ ΠΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

1. Δημόςιεσ Οικονομικζσ Τπηρεςίεσ (Δ.Ο.Τ.) 

2. Γ.Ε.Φ. (μζςω των Δ.Ο.Τ.) 

3. Διεφθυνςη Ελζγχων / Σμήμα ΙΓ΄-Τπηρεςία myAADElive 

4. Διεφθυνςη τρατηγικήσ Σεχνολογιών Πληροφορικήσ (για ανάρτηςη ςτην ιςτοςελίδα τησ Α.Α.Δ.Ε.) 

 

ΙΙ. ΑΠΟΔΕΚΣΕ ΠΡΟ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ 

1. Γραφείο Τπουργοφ Οικονομικών 

2. Γραφείο Τφυπουργοφ Οικονομικών 

3. Γραφείο τησ Γενικήσ Γραμματζωσ Φορολογικήσ Πολιτικήσ και Δημόςιασ Περιουςίασ 

4. Αποδζκτεσ του Πίνακα Α΄ με α/α 1 και 4 

5. Αποδζκτεσ του Πίνακα Β΄ 

6. Αποδζκτεσ του Πίνακα Γ΄, εκτόσ του με α/α 6 αυτοφ 

7. Αποδζκτεσ του Πίνακα Ζ΄ με α/α 1 και 7 

8. Αποδζκτεσ του Πίνακα Η΄, εκτόσ των με α/α 4, 10 και 11 αυτοφ 

9.Τπουργείο Προςταςίασ του Πολίτη 

Αρχηγείο Ελληνικήσ Αςτυνομίασ 

Κλάδοσ Αλλοδαπών & Προςταςίασ υνόρων 

Διεφθυνςη Αλλοδαπών 

Σμήμα Ιθαγζνειασ, Ομογενών & Τπηκόων Ε.Ε. 

e-mail: adsectc1@astynomia.gr 

10.Τπουργείο Μετανάςτευςησ και Αςφλου 

Διεφθυνςη Μεταναςτευτικήσ Πολιτικήσ 

e-mail: dmsecretariat@migration.gov.gr 

11.Τπουργείο Εξωτερικών 

Γ2 Διεφθυνςη 

e-mail: g02@mfa.gr 

 

ΙΙΙ. ΕΩΣΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ 

1. Γραφείο Διοικητή Ανεξάρτητησ Αρχήσ Δημοςίων Εςόδων 

2. Γραφείο Προϊςταμζνου Γενικήσ Διεφθυνςησ Φορολογικήσ Διοίκηςησ 

3. Γραφείο Προϊςταμζνου Γενικήσ Διεφθυνςησ Ηλεκτρονικήσ Διακυβζρνηςησ 

4. Διεφθυνςη Ελζγχων / Σμήμα ΙΑ΄ 
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