From: B08 Directorate <b08@mfa.gr>
Sent: Thursday, December 10, 2020 4:18 PM
To: Διεύθυνση B08 <b08@mfa.gr>
Subject: FBORDER FORMALITIES UPDATE: Further HIGH LEVEL EVENTS ON 15 AND 16 DECEMBER

Αξιότιμες/οι κυρίες/οι,
Σας γνωρίζουμε ότι φορείς της Βρετανικής κυβέρνησης ανακοίνωσαν ότι το διάστημα στις 15 και 16
Δεκεμβρίου 2020, διοργανώνονται διαδικτυακά δύο εκδηλώσεις ενημέρωσης επιχειρήσεων και
φορέων για τις νέες διαδικασίες στις θαλάσσιες και οδικές μεταφορές από και προς το Η.Β, από
την 1/1/2021, ανεξάρτητα από την επίτευξη ή μη συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και
του Ηνωμένου Βασιλείου
Προωθούμε κατωτέρω Πρόσκληση για εν θέματι διαδικτυακές εκδηλώσεις.
Οι ενδιαφερόμενοι φορείς και επιχειρήσεις μπορούν λάβουν περισσότερες πληροφορίες ή/και να
δηλώσουν συμμετοχή σύμφωνα με τις οδηγίες της Πρόσκλησης.
Η προθεσμία υποβολής συμμετοχής λήγει την προηγούμενη ημέρα διεξαγωγής εκάστης
εκδήλωσης.
Επιπρόσθετα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσιοποιήσε μόλις, Ανακοίνωση για τα μέτρα
εκτάκτου ανάγκης που θα λάβει η ΕΕ για την περίπτωση no deal Brexit στο τέλος του
χρόνου, η οποία αφορά κυρίως τις αεροπορικές και χερσαίες μεταφορές καθώς και τις
σιδηροδρομικές μέσω Μάγχης. Η Ανακοίνωση έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Επιτροπής
στο link com_831_1_en_act_part1_v2.pdf
Παρακαλούμε για την ενημέρωση των μελών σας
Με εκτίμηση
Ο Διευθυντής
Αντώνιος Κατεπόδης
Σύμβουλος ΟΕΥ Α΄

________________________________________________________________

The final UK Government Border formalities outreach events of 2020 will take place on Tuesday 15 and
Wednesday 16 Dec
What are the events?
Tuesday 15 December: Short straits and UK landbridge
Wednesday 16 December: non-short straits direct crossings
Both events will be case study based (illustrating end-to-end journeys) and have breakout sessions,
including on customs, sanitary and phyto-sanitary measures; traffic management/transport information;
EEA/EFTA
Why are these events important?

There will be a short window before changes take place on 1 January 2021 in which the UK Government
can provide a final 2020 update on cross-border arrangements for companies in the UK and Europe. These
events will be the final mass outreach, although there will be further events in 2021.
The target audience for these UK and Europe wide events is businesses/traders,
transporters/logistics/hauliers, local officials who need to know about the changes.
Pls find below the active registration links:

https://www.eventbrite.co.uk/e/border-readiness-short-straits-and-uk-landbridge-event-registration132241994365
https://www.eventbrite.co.uk/e/border-readiness-direct-maritime-routes-event-registration-132245197947
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