ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Στο σχέδιο νόμου με τίτλο
«Επείγουσες ρυθμίσεις για την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την
Ευρωπαϊκή Ένωση»

Ι. Γενικά

Με τις διατάξεις των άρθρων 123 έως 128 του ν. 4604/2019 (Α΄50) η Βουλή
ανταποκρίθηκε στην επικείμενη τότε (31.3.2019) αποχώρηση του Ηνωμένου
Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση («Brexit»), η οποία επρόκειτο να λάβει χώρα,
όπως όλα έδειχναν κατά τον χρόνο εκείνο, χωρίς την επίτευξη Συμφωνίας
Αποχώρησης («no-deal Brexit»). Οι διαπραγματεύσεις, ωστόσο, μεταξύ του
Ηνωμένου Βασιλείου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης οδήγησαν στην παράταση της
παραμονής του Ηνωμένου Βασιλείου στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τη μετάθεση της
ημερομηνίας αποχώρησής του για τις 31.10.2019.
Με το παρόν, οι παραπάνω διατάξεις του ν. 4604/2019 καταργούνται και
εντάσσονται σε ένα ενιαίο νομοθέτημα που μαζί με άλλες απαραίτητες διατάξεις
ρυθμίζει συνολικά τα ζητήματα που αφορούν

την αποχώρηση του Ηνωμένου

Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση είτε με είτε χωρίς την επίτευξη Συμφωνίας
Αποχώρησης.

ΙΙ. Ειδικά επί των άρθρων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
Ρυθμίσεις σχετικά με την είσοδο, έξοδο και διαμονή των πολιτών του Ηνωμένου
Βασιλείου σε περίπτωση αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την
Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς συμφωνία αποχώρησης

Άρθρα 1 και 2
Η αβεβαιότητα σχετικά με τους όρους αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από
την Ευρωπαϊκή Ένωση («Brexit»), ακόμη και λίγες ημέρες πριν από την
προβλεπόμενη, σύμφωνα με το άρθρο 50 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση
(ΣΕΕ),ημερομηνία ολοκλήρωσης της σχετικής διαδικασίας (31.10.2019), καθιστά
επιτακτική την ανάγκη λήψης νομοθετικών μέτρων για τη ρύθμιση των
δικαιωμάτων των

πολιτών του Ηνωμένου Βασιλείου στην Ελλάδα μετά την

ημερομηνία αυτή, εφόσον η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου γίνει χωρίς
συμφωνία («Συμφωνία Αποχώρησης») με την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Στο πλαίσιο αυτό, με τις προτεινόμενες διατάξεις λαμβάνεται μέριμνα για την
καταγραφή, από τις αρμόδιες ελληνικές αρχές, και την αναγνώριση δικαιώματος
διαμονής: α) των Βρετανών πολιτών που διαμένουν στην Ελλάδα ήδη ή θα έχουν
εγκατασταθεί έως την ημερομηνία αποχώρησης, β) των Βρετανών πολιτών που θα
εγκατασταθούν στην Ελλάδα το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία
αποχώρησης έως και την 31.12.2020 και γ) των Βρετανών πολιτών που θα αφιχθούν
στην Ελλάδα μετά την 1.1.2021. Παράλληλα με τους Βρετανούς πολίτες, ρυθμίζεται
το καθεστώς καταγραφής και διαμονής των μελών των οικογενειών τους, είτε
πρόκειται για Βρετανούς πολίτες, είτε για πολίτες τρίτης χώρας, καθώς και οι
συνθήκες εισόδου και εξόδου όλων των ανωτέρω προσώπων που μετακινούνται
από και προς την Ελλάδα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
Μεταβατικές ρυθμίσεις στον τομέα του συντονισμού των δικαιωμάτων
κοινωνικής ασφάλισης και υγειονομικής περίθαλψης σε περίπτωση αποχώρησης
του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς συμφωνία
αποχώρησης

Άρθρο 3

Ρυθμίσεις για την κοινωνική ασφάλιση
Για την περίπτωση της μη επίτευξης συμφωνίας αποχώρησης («no deal Brexit»), με
τις

προτεινόμενες

διατάξεις

του

άρθρου

3

ρυθμίζονται

θέματα

κοινωνικοασφαλιστικά για τους πολίτες του Ηνωμένου Βασιλείου, όπως επίσης και
τα μέλη της οικογένειάς τους, καθώς και τους επιζώντες αυτών, που διαμένουν
νόμιμα στην Ελλάδα, για ένα μεταβατικό διάστημα από την ημερομηνία
αποχώρησης και έως τις 31.12.2020. Με τον τρόπο αυτό ακολουθείται γενναιόδωρη
προσέγγιση όσον αφορά τα δικαιώματα των πολιτών σύμφωνα με τις
κατευθυντήριες γραμμές που δόθηκαν από την Ε.Ε. για τον σχεδιασμό των εθνικών
μέτρων έκτακτης ανάγκης από τα κράτη μέλη.
Οι προτεινόμενες διατάξεις διασφαλίζουν τα δικαιώματα των πολιτών του
Ηνωμένου Βασιλείου που άσκησαν το δικαίωμά τους στην ελεύθερη κυκλοφορία
στην Ελλάδα, πριν από την ημερομηνία αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου. Τα
δικαιώματα αυτά συνίστανται στις περιόδους ασφάλισης (μισθωτής και μη
μισθωτής εργασίας) ή κατοικίας στο Ηνωμένο Βασίλειο πριν από την αποχώρησή
του από την Ε.Ε. Ομοίως κατοχυρώνεται ότι οι βασικές αρχές του συντονισμού των
συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης (αρχές ίσης μεταχείρισης, εξομοίωσης και
συνυπολογισμού, εξαγωγή παροχών, κλπ.) εντός της Ε.Ε. θα συνεχίσουν να
εφαρμόζονται από τους αρμόδιους ελληνικούς ασφαλιστικούς φορείς μέχρι τη λήξη
της μεταβατικής περιόδου.
Επιπλέον, με τις διατάξεις του εν λόγω άρθρου ρυθμίζονται ειδικότερα θέματα
εφαρμοστέας νομοθεσίας, και ειδικότερα του Τίτλου II του ΕΚ 883/2004, για την
περίοδο μετά την ημερομηνία αποχώρησης του Ην. Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή
Ένωση χωρίς συμφωνία και έως τις 31.12.2020, που αφορούν την ισχύ των
ευρωπαϊκών εντύπων Α1 περί εφαρμοστέας νομοθεσίας, καθώς και την ισχύ των
εξαιρέσεων που έχουν συναφθεί δυνάμει του άρθρου 16 του ΕΚ 883/2004, όπου
και στις δύο περιπτώσεις ορίζεται ως καταληκτική ημερομηνία ισχύος η 31.12.2020.
Αφορά

πολίτες του Ην. Βασιλείου, εργαζομένους στην Ελλάδα οι οποίοι έχουν

κάνει χρήση των σχετικών διατάξεων περί εξαίρεσης από την αρχή “lex loci laboris”,
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα άρθρα 13-16 του Κανονισμού 883/2004 και στα
άρθρα 14-21 του Εφαρμοστικού Κανονισμού 987/2009.

Άρθρο 4
Ρυθμίσεις θεμάτων υγειονομικής περίθαλψης
Με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις του παρόντος άρθρου, οι διατάξεις του Κανονισμού
883/2004 και του Εφαρμοστικού Κανονισμού 987/2009 για την παροχή
νοσηλευτικής

και

ιατροφαρμακευτικής

περίθαλψης

εξακολουθούν

να

εφαρμόζονται έως τις 31.12.2020, στους πολίτες του Ηνωμένου Βασιλείου, τους
ανιθαγενείς και τους πρόσφυγες, τους πολίτες τρίτων χωρών που υπάγονται ή είχαν
υπαχθεί στη νομοθεσία του Ηνωμένου Βασιλείου, όπως επίσης και στα μέλη της
οικογένειάς τους, καθώς και στους επιζώντες αυτών, υπό την προϋπόθεση ότι, κατά
την ημερομηνία αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ε.Έ., υπάγονταν στο
πεδίο εφαρμογής των Κανονισμών 883/2004 και 987/2009 και είναι εγγεγραμμένοι
ή πρόκειται να εγγράφουν στα μητρώα του φορέα τόπου κατοικίας της χώρας μας
συνεπεία ευρωπαϊκών εντύπων δικαιωμάτων που έχουν εκδοθεί πριν από την
ημερομηνία αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Επιπλέον, για τους πολίτες του Ηνωμένου Βασιλείου και τα μέλη της οικογένειάς
τους που, κατά την ημερομηνία αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την
Ευρωπαϊκή Ένωση, υπάγονταν στο πεδίο εφαρμογής των Κανονισμών 883/2004 και
987/2009 και οι οποίοι μετακινούνται προσωρινά και εισέρχονται νομίμως στην
Ελλάδα μετά την ημερομηνία αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ε.Ε.,
παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης στις Δημόσιες Δομές Υγείας, νοσηλευτικής και
ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, με ιδία δαπάνη και κρατική τιμολόγηση για
χρονική περίοδο έως τις 31.12.2020.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
Αναγνώριση Βρετανικών αδειών οδήγησης στην Ελλάδα σε περίπτωση
αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς
συμφωνία αποχώρησης

Άρθρο 5
Αναγνώριση και ανταλλαγή αδειών οδήγησης
Με τις προτεινόμενες διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου επιδιώκεται η
αντιμετώπιση των συνεπειών που θα επιφέρει η αποχώρηση του Ηνωμένου
Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση, χωρίς συμφωνία αποχώρησης, αναφορικά με
τη μη δυνατότητα αναγνώρισης στην Ελλάδα των αδειών οδήγησης κατόχων που
έχουν τη συνήθη διαμονή τους στην Ελλάδα και οι οποίες έχουν εκδοθεί ή θα
εκδοθούν από το Ηνωμένο Βασίλειο μετά την αποχώρησή του από την Ε.Ε. και έως
τις 31.12.2020.
Παράλληλα, ρυθμίζεται το ζήτημα της ανταλλαγής των ως άνω αδειών οδήγησης με
ελληνικές άδειες.
Τέλος, ρυθμίζεται το ζήτημα αναγνώρισης στην Ελλάδα των Πιστοποιητικών
Επαγγελματικής Ικανότητας (Π.Ε.Ι.) ή των Δελτίων Επιμόρφωσης Οδηγού που έχουν
εκδοθεί ή θα εκδοθούν από το Ην. Βασίλειο για το ως άνω χρονικό διάστημα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
Ρυθμίσεις για την ίδρυση και λειτουργία τουριστικών επιχειρήσεων, σε
περίπτωση αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση
χωρίς συμφωνία αποχώρησης

Άρθρο 6
Ίδρυση και λειτουργία τουριστικών επιχειρήσεων
Με τις προτεινόμενες διατάξεις λαμβάνεται ιδιαίτερη μέριμνα για τα θέματα που
αφορούν τον τουρισμό, καθώς ρυθμίζεται το καθεστώς άσκησης επιχειρηματικής
τουριστικής δραστηριότητας από φυσικά πρόσωπα που είναι πολίτες του Ηνωμένου
Βασιλείου ή νομικά πρόσωπα που έχουν την έδρα τους στο Ηνωμένο Βασίλειο, και
τα οποία δύνανται, για το χρονικό διάστημα μέχρι τις 31.12.2020, να ασκούν τις

επιχειρηματικές τουριστικές δραστηριότητες των περιπτ. γ`, δ` και ε` της παρ. 1 του
άρθρου 1 του ν. 4276/2014 (Α`155), στην Ελλάδα, με τους όρους και τις
προϋποθέσεις που προβλέπονται για τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που
καταλαμβάνονται από το ενωσιακό δίκαιο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
Διευθέτηση χρηματοπιστωτικών θεμάτων σε περίπτωση αποχώρησης του
Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς συμφωνία αποχώρησης

Άρθρο 7
Ρυθμίσεις για τον χρηματοπιστωτικό τομέα
Με τις προτεινόμενες διατάξεις ρυθμίζονται ζητήματα σχετικά με τη διασφάλιση της
σταθερότητας του χρηματοπιστωτικού συστήματος και της προστασίας των
επενδυτών σε περίπτωση αποχώρησης του Ην. Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή
Ένωση χωρίς την επίτευξη συμφωνίας.
Στόχος των προτεινόμενων ρυθμίσεων είναι να παρέχεται η δυνατότητα σε
οντότητες του χρηματοπιστωτικού τομέα με έδρα στο Ην. Βασίλειο, οι οποίες
παρέχουν ελεύθερα σχετικές υπηρεσίες ή ασκούν δραστηριότητες στην Ελλάδα, με
εγκατάσταση ή διασυνοριακά, να παρέχουν υπηρεσίες και να ασκούν
δραστηριότητες χωρίς την επίτευξη συμφωνίας, έως τις 31.12.2020.
Ειδικότερα:
Με την παρ. 1 ορίζεται ότι οντότητες του χρηματοπιστωτικού τομέα, όπως αυτές
αναφέρονται στις υποπεριπτώσεις του σημείου 27 του άρθρου 4 του Κανονισμού
575/2013, ήτοι ιδρύματα και χρηματοδοτικά ιδρύματα, με έδρα στο Ην. Βασίλειο
που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, έχουν την δυνατότητα να συνεχίσουν την
παροχή των υπηρεσιών και την άσκηση των δραστηριοτήτων αυτών έως τις
31.12.2020 προς υφιστάμενους πελάτες που εδρεύουν ή φορολογούνται στην
Ελλάδα.
Η παρ. 2 ορίζει αναλυτικά τις δραστηριότητες που δύναται να συνεχίζουν να
παρέχουν υπηρεσίες, ήτοι α) όπως αυτές αναφέρονται στα τμήματα Α και Β του

Παραρτήματος Ι του ν. 4514/2018 (περί Αγορών Χρηματοπιστωτικών Μέσων), λ.χ.
διάφορες επενδυτικές δραστηριότητες και υπηρεσίες και παρεπόμενες υπηρεσίες
επενδυτικών εταιρειών, β) στη διενέργεια και στον διακανονισμό και εκκαθάριση
συναλλαγών βάσει συμβάσεων – πλαισίου ή και άλλων χρηματοοικονομικών
συμβάσεων που έχουν συναφθεί πριν από την ημερομηνία αποχώρησης, γ) να
συμμετέχουν σε Τόπους Διαπραγμάτευσης, κατά την έννοια της παρ. 24 του άρθρου
4 του ν. 4514/20181 με την ιδιότητα του Μέλους ή και του Βασικού Διαπραγματευτή
δ) να συμμετέχουν στις κοινοπραξίες και δημοπρασίες στην πρωτογενή αγορά, ε) να
συμμετέχουν ως Μέλη, άμεσα ή και έμμεσα, στα Συστήματα του άρθρου 2 παρ. 1
του ν. 2789/20002.
Η παρ. 3 ορίζει την απαγόρευση παροχής από τις αναφερόμενες στο άρθρο 1
οντότητες νέων υπηρεσιών ή άσκησης από αυτές νέων δραστηριοτήτων, καθώς και
τη συμμετοχή τους σε Τόπους Διαπραγμάτευσης και Συστήματα άλλα από αυτά στα
οποία

συμμετείχαν

πριν

από

την

ημερομηνία

αποχώρησης

χωρίς

να

περιλαμβάνονται σε αυτή την απαγόρευση δραστηριότητες όπως η μετακύλιση,
ανανέωση και διαχείριση χρηματοοικονομικών θέσεων που έχουν λήξει και κρίνεται
απαραίτητη η ανανέωσή τους είτε μερικώς είτε ολικώς.
Η παρ. 4 προβλέπει ότι για τις οντότητες του άρθρου 1 ισχύουν οι διατάξεις του ν.
4261/20143, του ν. 4514/2018, του ν. 4370/20164, του ν. 2533/19975, του

1

Ν. 4514/2018 «Περί αγορών χρηματοπιστωτικών μέσων» αρθ. 4 σημ. 24: «Τόπος διαπραγμάτευσης»:
ρυθμιζόμενη αγορά, ΠΜΔ ή ΜΟΔ.
2
Ν. 2789/2000 αρθ 2 παρ. 1:Στα Συστήματα που ορίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 10 του
παρόντος και στα εξής Συστήματα:
α) στο Σύστημα Ταχείας Μεταφοράς Κεφαλαίων και Διακανονισμού σε Συνεχή Χρόνο «TARGET2-GR.»,
β) στο Σύστημα Παρακολούθησης Συναλλαγών επί Τίτλων σε Λογιστική Μορφή (Αυλοί Τίτλοι), που προβλέπεται
από το ν. 2198/1994 (Α` 43) και βρίσκεται υπό τη διαχείριση και την εποπτεία της Τράπεζας της Ελλάδος,
γ) στο Γραφείο Συμψηφισμού Αθηνών,
δ) στο Σύστημα Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Κινητών Αξιών σε Λογιστική Μορφή που τελεί υπό τη διαχείριση
της Εταιρείας Εκκαθάρισης Συναλλαγών Χρηματιστηρίου Αθηνών Α.Ε. (στο εξής ΕΤ.ΕΚ.), όπως εκάστοτε ορίζεται
σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 72επ. του ν. 3606/2007 (Α` 195),
ε) στο Σύστημα Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Παραγώγων που τελεί υπό τη διαχείριση της ΕΤ.ΕΚ. όπως
εκάστοτε ορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 72επ. του ν. 3606/2007,
στ) στο Σύστημα Αυλών Τίτλων που τελεί υπό τη διαχείριση της Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. (Ε.Χ.Α.Ε.), όπως
εκάστοτε ορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1επ. του ν. 3756/2009 (Α` 53),
ζ) Το Σύστημα Πληρωμών ΔΙΑΣ που τελεί υπό την επίβλεψη της Τράπεζας της Ελλάδος και το οποίο
διαχειρίζεται η ανώνυμη εταιρεία «Διατραπεζικά Συστήματα Α.Ε.» (ΔΙΑΣ Α.Ε.).
3
Ν. 4261/2014 Πρόσβαση στη δραστηριότητα των πιστωτικών ιδρυμάτων και προληπτική εποπτεία πιστωτικών
ιδρυμάτων και επιχειρήσεων (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2013/36/ ΕΕ), κατάργηση του ν. 3601/2007 και άλλες
διατάξεις.
4

Ν 4370/2016 Συστήματα Εγγύησης Καταθέσεων (ενσωμάτωση Οδηγίας 2014/49/ΕΕ), Ταμείο
Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων και άλλες διατάξεις.
5
Ν. 2533/1997 «χρηματιστηριακή αγορά παραγώγων και άλλες διατάξεις»

Κανονισμού (ΕΕ) 600/20146, των κατ’ εξουσιοδότηση της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ7 και
του Κανονισμού (ΕΕ) 600/2014 Κανονισμών, καθώς και των κατ’ εξουσιοδότηση
εκδοθεισών κανονιστικών αποφάσεων της Τράπεζας της Ελλάδος και της Επιτροπής
Κεφαλαιαγοράς.
Στην παρ. 5 του άρθρου λαμβάνεται μέριμνα ειδικώς για τις εργασίες των
ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών επιχειρήσεων με έδρα στο Ην. Βασίλειο που
δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα με καθεστώς εγκατάστασης ή με καθεστώς
ελεύθερης παροχής υπηρεσιών.
Αναφορικά με τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις με έδρα στο Ην. Βασίλειο προτείνεται
ειδική μέριμνα καθώς υφίστανται απαιτήσεις κατά αυτών από υποχρεώσεις,
γεγενημένες ή μη, πριν από την ημερομηνία αποχώρησης του Ην. Βασιλείου από
την Ε.Ε., τόσο από ασφαλισμένους και κατόχους ασφαλιστηρίων συμβολαίων, όσο
και από τρίτους δικαιούχους αποζημίωσης ή τρίτους ζημιωθέντες με δικαίωμα
άσκησης ευθείας αγωγής κατά της ασφαλιστικής επιχείρησης. Στο πλαίσιο αυτό,
είναι απαραίτητο να δοθεί η δυνατότητα στις επιχειρήσεις αυτές να φέρουν εις
πέρας χωρίς προβλήματα αφενός μεν τα εν ισχύ ασφαλιστήρια τα οποία είχαν
συναφθεί πριν από την ημερομηνία αποχώρησης, αφετέρου δε τις υποχρεώσεις
που προκύπτουν από τα ασφαλιστήρια αυτά, ώστε να προστατευθούν τα ανωτέρω
πρόσωπα, αλλά και να μη δημιουργηθεί σύγχυση στην ασφαλιστική αγορά.
Η προστασία των προσώπων αυτών επιτυγχάνεται με την υιοθέτηση μιας
μεταβατικής περιόδου έως τις 31.12.2020, κατά την οποία οι ως άνω ασφαλιστικές
επιχειρήσεις καλούνται να ολοκληρώσουν με ομαλό τρόπο τις ασφαλιστικές τους
συμβάσεις στην ελληνική αγορά, χωρίς όμως να έχουν τη δυνατότητα να
προχωρούν υπό το καθεστώς αυτό σε καινούριες ασφαλιστικές συμβάσεις ή σε
ανανέωση των παλαιών, δεδομένης της νέας κατάστασης των πραγμάτων.
Διευκρινίζεται ότι οι ως άνω επιχειρήσεις θα έχουν παράλληλα τη δυνατότητα
πλήρους δραστηριοποίησής τους, κατά το χρονικό διάστημα έως τις 31.12.2020,
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 600/2014 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 15ης Μαΐου
2014 για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012
7
ΟΔΗΓΙΑ 2014/65/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 15ης Μαΐου 2014 για τις
αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και την τροποποίηση της οδηγίας 2002/92/ΕΚ και της οδηγίας 2011/61/ΕΕ

και, βεβαίως, και εφεξής, αλλά πλέον ως επιχειρήσεις με έδρα σε τρίτη χώρα,
υπαγόμενες στις σχετικές διατάξεις του ν. 4364/20168 (Α΄ 13).
Διαφορετική είναι η ρύθμιση που αφορά τις αντασφαλιστικές επιχειρήσεις, καθώς
στην περίπτωσή τους το σύνολο των υπηρεσιών τους θα συνεχίσει να παρέχεται
έως τις 31.12.2020, σύμφωνα με την προτεινόμενη διάταξη, ωσάν να εδρεύουν και
μετά την ημερομηνία αποχώρησης σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατά
παρέκκλιση των διατάξεων που αφορούν τη δραστηριότητα των αντασφαλιστικών
επιχειρήσεων με έδρα σε τρίτη χώρα (άρθρα 141-143 ν. 4364/2016, Α΄ 13).
Περαιτέρω, χάριν διευκρίνισης, προβλέπεται ότι οι ανωτέρω διατάξεις δεν αφορούν
τους ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές με έδρα στο Ηνωμένο Βασίλειο και ότι μετά
την Ημερομηνία Αποχώρησης εφαρμόζονται στην περίπτωσή τους οι διατάξεις του
ν. 4364/2016 (Α΄ 13) περί επιχειρήσεων με έδρα σε τρίτη χώρα.
Η παρ. 6 ορίζει ότι με κοινή εισήγηση της Τράπεζας της Ελλάδος και της Επιτροπής
Κεφαλαιαγοράς, ο Υπουργός Οικονομικών δύναται να εκδώσει απόφαση
παράτασης ή σύντμησης της ημερομηνίας (31.12.2020), διεύρυνσης ή περιορισμού
του πεδίου εφαρμογής των προτεινόμενων ρυθμίσεων και καθορισμού κάθε
αναγκαίας λεπτομέρειας για την εφαρμογή αυτών.
Τέλος, η παρ. 7 ορίζει την υποχρέωση όλων των οντοτήτων που αναφέρονται στις
προτεινόμενες διατάξεις να ενημερώνουν με επαρκή τρόπο τους πελάτες τους ή
ασφαλισμένους τους, αντιστοίχως, ως προς το καθεστώς που διαμορφώνεται για
την παροχή υπηρεσιών και για τις ασφαλιστικές συμβάσεις μετά την ημερομηνία
αποχώρησης του Ην. Βασιλείου από την Ε.Ε.
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ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4364 (ΦΕΚ Α 13 5.2.2016) Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2009/138/ΕΚ
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2009, σχετικά με την ανάληψη και την
άσκηση δραστηριοτήτων ασφάλισης και αντασφάλισης (Φερεγγυότητα ΙΙ), στα άρθρα 2 και 8 της Οδηγίας
2014/51/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 σχετικά με την
τροποποίηση των Οδηγιών 2003/71/ΕΚ και 2009/138/ΕΚ, και των Κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1060/2009, (ΕΕ) αριθ.
1094/2010 και (ΕΕ) αριθ. 1095/2010, όσον αφορά τις εξουσίες της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και
Επαγγελματικών Συντάξεων (εφεξής ΕΑΑΕΣ) και της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών, καθώς και
στο άρθρο 4 της Οδηγίας 2011/89/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Νοεμβρίου
2011, σχετικά με τη συμπληρωματική εποπτεία των χρηματοπιστωτικών οντοτήτων που ανήκουν σε
χρηματοπιστωτικούς ομίλους ετερογενών δραστηριοτήτων και συναφείς διατάξεις της νομοθεσίας περί της
ιδιωτικής ασφάλισης και άλλες διατάξεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄
Διατάξεις για τη στελέχωση της Α.Α.Δ.Ε

Άρθρο 8
Αντιμετώπιση των έκτακτων και επειγουσών αναγκών
στις Υπηρεσίες της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)
Με τις προτεινόμενες διατάξεις, επιδιώκεται να αντιμετωπιστούν οι έκτακτες και
επείγουσες ανάγκες σε προσωπικό της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ε.Φ.Κ.,
λόγω της επικείμενης αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή
Ένωση και της τήρησης των υποχρεώσεων από τη Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών
μεταξύ Fraport και Ελληνικού Δημοσίου. Με αυτές επιτρέπεται η μετάταξη μόνιμου
προσωπικού. Η λήψη άμεσων μέτρων προκειμένου να επισπευσθούν οι διαδικασίες
αποτελεί βασική προϋπόθεση: α) για την αποτελεσματική διαχείριση των
αυξανόμενων ροών επιβατών και εμπορευμάτων, γεγονός το οποίο επηρεάζει τον
αριθμό αφενός μεν των διενεργούμενων τελωνειακών ελέγχων και αφετέρου δε τις
λοιπές τελωνειακές εργασίες, β) για τον εντοπισμό και την πάταξη φαινομένων
λαθρεμπορίου και την είσπραξη Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης στον τομέα της
αλκοόλης και των καυσίμων, ενισχύοντας την προστασία του δημοσίου
συμφέροντος, της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος και γ) για την
αναβάθμιση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών προς τον πολίτη, τις επιχειρήσεις και τη
Δημόσια Διοίκηση για τη

διευκόλυνση των συναλλαγών, τη

μείωση της

γραφειοκρατίας, την επίτευξη διαφάνειας και την απλούστευση των διαδικασιών. Η
εξαίρεση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων από τις κείμενες διατάξεις
κρίνεται αναγκαία, ώστε να μπορεί να αντλήσει υποψηφίους ταχύτερα με σκοπό
την εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 9
Ρυθμίσεις ειδικότερων θεμάτων λόγω αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από
την Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς συμφωνία αποχώρησης
Στις προτεινόμενες διατάξεις περιλαμβάνονται εξουσιοδοτικές ρήτρες με τις οποίες
δίδεται η δυνατότητα να διευθετηθούν, με αποφάσεις των κατά περίπτωση
αρμόδιων Υπουργών, τα ειδικότερα ζητήματα που αφορούν τα δικαιώματα των
πολιτών του Ηνωμένου Βασιλείου ή των νομικών προσώπων που έχουν την έδρα
τους στο Ηνωμένο Βασίλειο και τα οποία ανακύπτουν λόγω της αποχώρησης του
Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση, χωρίς συμφωνία αποχώρησης, και
δεν ρυθμίζονται από αντίστοιχους κανόνες του ενωσιακού δικαίου, όπως, ιδίως,
θέματα που αφορούν την πρόσβαση στην εργασία και την αναγνώριση
επαγγελματικών και ακαδημαϊκών προσόντων.

Άρθρο 10
Δικαιώματα των πολιτών του Ηνωμένου Βασιλείου και των μελών των
οικογενειών τους σε περίπτωση αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την
Ευρωπαϊκή Ένωση σύμφωνα με τη Συμφωνία Αποχώρησης
Το παρόν άρθρο περιλαμβάνει την αυτονόητη επιφύλαξη, σύμφωνα με την οποία,
σε περίπτωση θέσης, τελικά, σε ισχύ της Αναθεωρημένης «Συμφωνίας
Αποχώρησης» του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως αυτή
εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του άρθρου 50 στις 17.10.2019, θα
εφαρμοστούν οι ειδικότερες ρυθμίσεις που προβλέπονται στη Συμφωνία αυτή.

Άρθρο 11
Καταργούμενες διατάξεις
Με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου ορίζεται ρητά ότι από την έναρξη ισχύος του
παρόντος νόμου καταργούνται οι διατάξεις των άρθρων 123, 124, 125, 126, 127 και
128 του ν. 4604/2019 (Α΄50) οι οποίες ρύθμιζαν τα σχετικά με την αποχώρηση του
Ηνωμένου Βασιλείου από την Ε.Ε. ζητήματα.

Αθήνα, ….. Οκτωβρίου 2019
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