
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Information correct as of 21 March 2019

Κέντρο Λονδρέζων 
της ΕΕ 
 

Ο δήμαρχος, Sadiq Khan, διασαφήνισε ότι οι πολίτες της 
ΕΕ οι οποίοι κατοικούν στο Λονδίνο ανήκουν εδώ και είναι 
ευπρόσδεκτοι στη μεγάλη μας πόλη. 
 
Για να διασφαλίσουμε ότι οι πολίτες της ΕΕ και οι 
οικογένειές τους έχουν όλες τις πληροφορίες που 
χρειάζονται για να ζήσουν στο Λονδίνο μετά το Brexit, 
δημιουργήσαμε αυτό το κέντρο. Έχουμε δημιουργήσει 
μερικές ενότητες με πόρους πληροφοριών προκειμένου να 
σας παρέχουμε σαφείς και αμερόληπτες πληροφορίες και, 
εφόσον κριθεί απαραίτητο, να σας καθοδηγήσουμε 
σε   περαιτέρω υποστήριξη και συμβουλές . Αυτή η 
σελίδα θα συνεχίσει να ενημερώνεται. 
 
Επιθυμώ να λαμβάνω ενημερώσεις για θέματα που 
αφορούν τους Λονδρέζους της ΕΕ 

https://www.london.gov.uk/node/47913
https://www.london.gov.uk/sign-me-eu-londoner-updates
https://www.london.gov.uk/sign-me-eu-londoner-updates
https://www.london.gov.uk/sign-me-eu-londoner-updates


 
 

 

Brexit: τι σημαίνει αυτό για τους Λονδρέζους 

της ΕΕ 

Το Ηνωμένο Βασίλειο ψήφισε να εγκαταλείψει την Ευρωπαϊκή Ένωση τον Ιούνιο του 2016. 
Παρακάτω παραθέτουμε απαντήσεις σε ορισμένες από τις ερωτήσεις που ίσως έχετε 
σχετικά με αυτή την απόφαση και πώς σας επηρεάζει το Brexit. 

 

Τι είναι το Brexit; 
Το Brexit είναι ο δημοφιλής όρος που περιγράφει τη διαδικασία αποχώρησης του 
Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ, η οποία επήλθε ως αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος 
που πραγματοποιήθηκε στις 23 Ιουνίου 2016.  
 
Τον Μάρτιο του 2017, η πρωθυπουργός Theresa May εξέδωσε επίσημη ειδοποίηση στην 
ΕΕ σχετικά με την πρόθεση του Ηνωμένου Βασιλείου να εγκαταλείψει την ΕΕ, την 
λεγόμενη ανακοίνωση βάσει του άρθρου 50. Αυτή η κίνηση αποτέλεσε την αρχή μιας 
διετούς διαπραγματευτικής διαδικασίας για να συμφωνηθούν οι όροι υπό τους οποίους το 
Ηνωμένο Βασίλειο θα αποχωρήσει και ποιες θα είναι οι μελλοντικές του σχέσεις με την ΕΕ.  
 
Το Ηνωμένο Βασίλειο αποτελεί μέλος της ΕΕ από το 1973. Αυτό σημαίνει ότι πολλές 
δομές, ρυθμίσεις και συμφωνίες που ισχύουν στο πλαίσιο της ένταξης του Ηνωμένου 
Βασιλείου στην ΕΕ καθίστανται περιττές όταν το Ηνωμένο Βασίλειο εγκαταλείψει την ΕΕ. 
Πρέπει να αντικατασταθούν με νέες δομές, ρυθμίσεις και συμφωνίες, οι οποίες θα 
εμπίπτουν στο δίκαιο του Ηνωμένου Βασιλείου και όχι στη νομοθεσία της ΕΕ. 
 

Ποιος είναι ο αντίκτυπος του Brexit για τους Λονδρέζους της ΕΕ; 
Οι Λονδρέζοι, ανεξάρτητα από το υπόβαθρο ή την εθνικότητά τους, είναι ανθεκτικοί και 
εφευρετικοί, ικανοί να προσαρμοστούν στην αλλαγή και να υποδεχτούν τις νέες ευκαιρίες. 
Αλλά δεν είναι όλες οι αλλαγές εύκολες και επιθυμητές ή δεν βρίσκονται όλες υπό τον 
έλεγχό μας. Ό,τι και να πιστεύετε σχετικά με το Brexit, το σίγουρο είναι ότι θα έχει 
σημαντικό αντίκτυπο στις ζωές όλων.  

Θα επηρεάσει όσους κατέχουν διαβατήρια των υπολοίπων 27 χωρών της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης (ΕΕ), καθώς και τους πολίτες τρίτων χωρών όπως η Νορβηγία, το Λιχτενστάιν και 
η Ισλανδία (επίσης γνωστές ως χώρες του ΕΟΧ) και η Ελβετία, οι οποίοι εγκαταστάθηκαν 
εδώ στο πλαίσιο των δικαιωμάτων που τους παρείχε η αρχή της ελεύθερης κυκλοφορίας. 
Οι Ευρωπαίοι που διαμένουν στο Ηνωμένο Βασίλειο στο πλαίσιο της αρχής της ελεύθερης 
κυκλοφορίας θα δουν το καθεστώς διαμονής τους να αλλάζει όταν το Ηνωμένο Βασίλειο 
αποχωρήσει από την ΕΕ. Η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου συμφώνησε με την ΕΕ 
να θεσπίσει ένα νέο καθεστώς για τους συγκεκριμένους κατοίκους, προκειμένου να τους 
επιτραπεί να συνεχίσουν να ζουν και να εργάζονται στη χώρα. Αυτό το νέο καθεστώς 



 

 

διαμονής ονομάζεται καθεστώς μόνιμου κατοίκου (Settled Status). Οι πολίτες της ΕΕ των 
27 που διαμένουν στο Ηνωμένο Βασίλειο θα πρέπει να υποβάλουν σχετική αίτηση μέσω 
διαδικασίας που διαχειρίζεται το Υπουργείο Εσωτερικών (Home Office) της κυβέρνησης 
του Ηνωμένου Βασιλείου. 

Ο δήμαρχος του Λονδίνου δεν διαθέτει νομοθετικές εξουσίες σε αυτή τη διαδικασία, καθώς 
εμπίπτει στην αρμοδιότητα της εθνικής κυβέρνησης του Ηνωμένου Βασιλείου, ωστόσο 
επιθυμεί να εξασφαλίσει ότι οι Λονδρέζοι από την ΕΕ, τον ΕΟΧ και την Ελβετία, καθώς και 
οι υπήκοοι τρίτων χωρών που εξαρτώνται από τα δικαιώματα Ευρωπαίων συγγενών τους 
να μπορούν να παραμείνουν και να έχουν μια γόνιμη συνεισφορά στην κοινότητά μας.  

Αυτές οι σελίδες καθοδήγησης έχουν σκοπό να σας παρέχουν πρόσβαση σε σαφείς και 
αμερόληπτες πληροφορίες και, εφόσον χρειαστεί, να σας καθοδηγήσουν σε πηγές 
περαιτέρω υποστήριξης και συμβουλών. Οι σελίδες δεν παρέχουν νομικές συμβουλές και 
το GLA δεν μπορεί να το κάνει. 

 

Ποιες θα είναι οι μελλοντικές σχέσεις μεταξύ της ΕΕ και του Ηνωμένου 
Βασιλείου;  
Πολλές λεπτομέρειες βρίσκονται ακόμη υπό διαπραγμάτευση δίνοντας την ευκαιρία στα 
ΜΜΕ να συζητούν πολλά σενάρια, συμπεριλαμβανομένης της προοπτικής το ΗΒ να 
αποχωρήσει από την ΕΕ «χωρίς συμφωνία». Αυτό θα έχει σοβαρό αντίκτυπο σε 
οργανισμούς, επιχειρήσεις και ιδιώτες που βασίζονται σε κανονισμούς και ρυθμίσεις της 
ΕΕ που έχουν συμφωνηθεί βάσει των Συνθηκών της ΕΕ. Σε μια ενότητα παρακάτω 
αναφέρουμε τι μπορεί να είναι διαφορετικό στην περίπτωση που δεν υπάρξει συμφωνία. 
 
Ωστόσο, το Ηνωμένο Βασίλειο και η ΕΕ έχουν δηλώσει ότι επιθυμούν να αποφύγουν αυτή 
την κατάσταση και ότι η προστασία του σημερινού καθεστώτος και του δικαιώματος 
διαμονής και εργασίας των πολιτών της ΕΕ των 27 στο Ηνωμένο Βασίλειο (καθώς και των 
πολιτών του Ηνωμένου Βασιλείου στην υπόλοιπη ΕΕ) αποτελεί προτεραιότητα, ό,τι κι αν 
συμβεί. Πρόθεση της κυβέρνησης του Ηνωμένου Βασιλείου είναι να εφαρμόσει το 
πρόγραμμα ένταξης στο καθεστώς μόνιμου κατοίκου, ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα των 
διαπραγματεύσεων. 
 
Στη «δήλωση προθέσεων»  η οποία εκδόθηκε στις 21 Ιουνίου 2018, η κυβέρνηση του 
Ηνωμένου Βασιλείου αναφέρει:  
 
«Η διασφάλιση των δικαιωμάτων των πολιτών υπήρξε πάντοτε η προτεραιότητα μας στις 
διαπραγματεύσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ). Έχουμε εκπληρώσει αυτή τη δέσμευση 
και καταλήξαμε σε συμφωνία με την ΕΕ που εγγυάται τα δικαιώματα των πολιτών της ΕΕ 
που ζουν στο Ηνωμένο Βασίλειο και των υπηκόων του Ηνωμένου Βασιλείου που ζουν 
στην ΕΕ. Οι πολίτες της ΕΕ που ζουν στο Ηνωμένο Βασίλειο, μαζί με τα μέλη των 
οικογενειών τους, θα μπορούν να παραμείνουν και να συνεχίσουν τη ζωή τους, 
απολαμβάνοντας την ίδια πρόσβαση στην εργασία, την εκπαίδευση, τις παροχές και τις 
δημόσιες υπηρεσίες που απολαμβάνουν τώρα. Τα υφιστάμενα στενά μέλη της οικογένειας 
που ζουν στο εξωτερικό θα μπορούν να επανενωθούν μαζί τους εδώ στο μέλλον.»  
 
Καθώς μέρος του Ηνωμένου Βασιλείου αποχωρεί από την ΕΕ, η κυβέρνηση του 
Ηνωμένου Βασιλείου διαπραγματεύθηκε μια συμφωνία που καθορίζει τους όρους της 

https://www.gov.uk/government/publications/eu-settlement-scheme-statement-of-intent


 

 

αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου. Αυτή η συμφωνία ονομάζεται Συμφωνία 
αποχώρησης και κυρώθηκε μεταξύ της ΕΕ και της κυβέρνησης του Ηνωμένου Βασιλείου 
τον Νοέμβριο του 2018. Στο πλαίσιο αυτής της συμφωνίας αναφέρονται οι λεπτομέρειες 
σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο θα προστατευθούν μετά την αποχώρηση του 
Ηνωμένου Βασιλείου, όσοι έχουν επωφεληθεί από το δικαίωμα της ελεύθερης 
κυκλοφορίας εντός της ΕΕ, τόσο οι υπήκοοι της ΕΕ των 27 που διαμένουν στο Ηνωμένο 
Βασίλειο όσο και οι υπήκοοι του Ηνωμένου Βασιλείου που ζουν στις χώρες της ΕΕ των 27. 
Ωστόσο, η Συμφωνία αποχώρησης πρέπει να εγκριθεί από το Κοινοβούλιο του Ηνωμένου 
Βασιλείου και απορρίφθηκε από τη Βουλή των Κοινοτήτων κατόπιν ψηφοφορίας στις 15 
Ιανουαρίου 2019. Υπήρχαν διάφορα στοιχεία που οι βουλευτές και από τις δύο πλευρές 
της Βουλής δεν συμφωνούσαν, συμπεριλαμβανομένων των ρυθμίσεων σχετικά με τα 
σύνορα μεταξύ της Δημοκρατίας της Ιρλανδίας και της Βόρειας Ιρλανδίας.  
 
Η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου θα προσπαθήσει τώρα να συμφωνήσει όσον 
αφορά τις τροπολογίες με την ΕΕ και το Κοινοβούλιο του Ηνωμένου Βασιλείου 
προκειμένου να διασφαλίσει τη σύναψη συμφωνίας στις 29 Μαρτίου 2019. Διάφοροι 
βουλευτές στη Βουλή των Κοινοτήτων υποβάλλουν τις τροπολογίες τους προτού 
πραγματοποιηθεί μια άλλη ψηφοφορία στη Βουλή των Κοινοτήτων τον Φεβρουάριο.  
 

Τι σημαίνει αυτό για τους πολίτες της ΕΕ στο Λονδίνο; 
Αυτό σημαίνει ότι θα είστε σε θέση να παραμείνετε στο Λονδίνο και να συνεχίσετε τη ζωή 
σας σχεδόν όπως τώρα όταν το Ηνωμένο Βασίλειο αποχωρήσει από την ΕΕ. Το τρέχον 
καθεστώς διαμονής σας θα προστατευθεί, θα μπορείτε να συνεχίσετε να εργάζεστε και να 
έχετε πρόσβαση σε υπηρεσίες και υγειονομική περίθαλψη. Ωστόσο, θα πρέπει να 
υποβάλετε αίτηση για νέο καθεστώς διαμονής, το οποίο θα επιβεβαιώνει ότι ζείτε στο 
Ηνωμένο Βασίλειο και ότι δικαιούστε να παραμείνετε. Αυτό ονομάζεται καθεστώς μόνιμου 
κατοίκου ή καθεστώς «προσωρινού κατοίκου». 
 

Τι σημαίνει αυτό για τους πολίτες του ΕΟΧ από τη Νορβηγία, το Λιχτενστάιν 
και την Ισλανδία ή την Ελβετία;  
Τα δικαιώματα των πολιτών από άλλες χώρες του ΕΟΧ, δηλ. από τη Νορβηγία, το 
Λιχτενστάιν και την Ισλανδία, καθώς και εκείνων από την Ελβετία, έχουν πλέον 
συμφωνηθεί σε ξεχωριστές συμφωνίες μεταξύ της βρετανικής κυβέρνησης και των 
κυβερνήσεων αυτών των χωρών. Οι πολίτες των χωρών του ΕΟΧ και της Ελβετίας θα 
έχουν τα ίδια δικαιώματα με τους πολίτες των χωρών της ΕΕ των 27 και θα μπορούν να 
υποβάλουν αίτηση για το καθεστώς μόνιμου κατοίκου και το καθεστώς προσωρινού 
κατοίκου από τις 30 Μαρτίου 2019. 
 

Τι είναι το καθεστώς μόνιμου κατοίκου και το καθεστώς προσωρινού 
κατοίκου; 
Οι κανονισμοί της ΕΕ για την ελεύθερη κυκλοφορία δεν θα ισχύουν πλέον για το Ηνωμένο 
Βασίλειο μετά το Δεκέμβριο του 2020. Επομένως, η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου 
υποχρεώνει τους πολίτες της ΕΕ, μαζί με τα μέλη της οικογένειάς τους, που επιθυμούν να 
παραμείνουν νόμιμα στο Ηνωμένο Βασίλειο μετά τις 31 Δεκεμβρίου 2020 να αποκτήσουν 
νέο καθεστώς διαμονής. Αυτό ονομάζεται καθεστώς μόνιμου κατοίκου και παρέχει άδεια 
διαμονής αόριστης διάρκειας στους επιτυχόντες υποψήφιους.  
 



 

 

Η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου και το Υπουργείο Εσωτερικών δήλωσαν ότι 
αναμένουν ότι η μεγάλη πλειονότητα των αιτούντων θα είναι επιτυχής, με ελάχιστες 
εξαιρέσεις που σχετίζονται με τις καταδίκες για σοβαρά εγκλήματα. Θα πρέπει να 
αποδείξετε ότι έχετε ζήσει στο Ηνωμένο Βασίλειο για πέντε συναπτά έτη (συνεχής 
διαμονή) για να δικαιούστε το καθεστώς μόνιμου κατοίκου κατά την υποβολή της αίτησής 
σας. Εάν δεν έχετε τη δυνατότητα να το αποδείξετε αυτό, αλλά εισήλθατε στο Ηνωμένο 
Βασίλειο στις 31 Δεκεμβρίου 2020 ή πριν από την ημερομηνία αυτή, ενδέχεται να σας 
χορηγηθεί καθεστώς προσωρινού κατοίκου. Αν έχετε καθεστώς προσωρινού κατοίκου, 
μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για καθεστώς μόνιμου κατοίκου μόλις αποκτήσετε πενταετή 
συνεχή διαμονή στο Ηνωμένο Βασίλειο.  
 
Υπάρχουν ορισμένες εξαιρέσεις, όπως για παράδειγμα για τα άτομα που κατέχουν μόνιμη 
κατοικία (ΜΚ) ή άδεια διαμονής αόριστης διάρκειας, τα οποία εξηγούνται στην ενότητα «Τι 
γίνεται αν έχω ήδη μόνιμη κατοικία ή άδεια διαμονής αόριστης διάρκειας ή άδεια εισόδου 
αόριστης διάρκειας;» παρακάτω. 
 
Τα χρονοδιαγράμματα θα είναι διαφορετικά σε ένα σενάριο «χωρίς συμφωνία» και μια 
ξεχωριστή ενότητα διευκρινίζει τις διαφορές αυτές. Ο υπόλοιπος οδηγός χρησιμοποιεί τα 
χρονοδιαγράμματα που προτείνονται στο σχέδιο συμφωνίας αποχώρησης.  
 

Γιατί θα πρέπει να υποβάλετε αίτηση για καθεστώς μόνιμου ή προσωρινού 
κατοίκου; 
Το καθεστώς μόνιμου κατοίκου εγγυάται το δικαίωμα διαμονής σας στο Ηνωμένο Βασίλειο 
μετά τις 30 Ιουνίου 2021, δηλαδή το τέλος της εξάμηνης περιόδου χάριτος μετά τις 31 
Δεκεμβρίου 2020 για την υποβολή αιτήσεων. Εάν είστε πολίτης της ΕΕ και θέλετε να 
συνεχίσετε να ζείτε και να εργάζεστε στο Ηνωμένο Βασίλειο, να έχετε την ίδια πρόσβαση 
στα προνόμια, τις δημόσιες υπηρεσίες και την υγειονομική περίθαλψη, το δικαίωμα να 
σπουδάσετε και να νοικιάσετε στέγη μετά τις 31 Δεκεμβρίου 2020, θα χρειαστείτε αυτό το 
νέο καθεστώς.  
 
Εάν είστε μέλος μιας οικογένειας της οποίας το καθεστώς στο Ηνωμένο Βασίλειο εξαρτάται 
από τα δικαιώματα ελεύθερης κυκλοφορίας πολίτη της ΕΕ ή πολίτη του ΕΟΧ από τη 
Νορβηγία, το Λιχτενστάιν ή πολίτη της Ισλανδίας ή της Ελβετίας, πρέπει επίσης να 
υποβάλετε αίτηση, ακόμα κι αν εσείς οι ίδιοι δεν είστε πολίτες κάποιας από τις παραπάνω 
χώρες. 
 

Ποιος πρέπει να υποβάλει αίτηση;  
Εάν εσείς και τα μέλη της οικογένειάς σας είστε πολίτες από οποιαδήποτε από τις 27 
χώρες της ΕΕ (ΕΕ των 27) και ζείτε στο Ηνωμένο Βασίλειο, θα πρέπει όλοι να υποβάλετε 
αίτηση. Αυτό περιλαμβάνει τους υπηκόους τρίτων χωρών των οποίων το καθεστώς 
μετανάστευσης εξαρτάται από μέλος της οικογένειας της ΕΕ των 27.  
 
Αυτό δεν ισχύει για τους πολίτες της Ιρλανδίας ή τους πολίτες της ΕΕ που έχουν άδεια 
διαμονής αόριστης διάρκειας (ILR) ή άδεια εισόδου αόριστης διάρκειας στο Ηνωμένο 
Βασίλειο (ILE), αλλά μπορεί να εξακολουθούν να επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση. Τα 
άτομα που διαθέτουν έγκυρο έγγραφο μόνιμης διαμονής θα πρέπει να το ανταλλάξουν για 
το καθεστώς μόνιμου κατοίκου, καθώς το έγγραφό τους θα καταστεί άκυρο μετά τις 31 



 

 

Δεκεμβρίου 2020. Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες στην ενότητα 
Επιλεξιμότητα. 
 
Το Υπουργείο Εσωτερικών έχει δηλώσει ότι εάν διαθέτετε τη βρετανική ιθαγένεια επιπλέον 
αυτής μιας χώρας της ΕΕ των 27, γεγονός που είναι γνωστό ως «διπλή ιθαγένεια», δεν θα 
μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για καθεστώς μόνιμου κατοίκου, αν και ορισμένα 
δικαιώματα που προστατεύονται βάσει της Συμφωνίας αποχώρησης ενδέχεται να ισχύουν 
για εσάς. Τα στενά μέλη της οικογένειας μπορούν να σας συνοδεύσουν στο Ηνωμένο 
Βασίλειο και τα μέλη της οικογένειας που εμπίπτουν στη διπλή ιθαγένεια Lounes μπορούν 
να υποβάλουν αίτηση στο πλαίσιο του προγράμματος.   
 

Ποια είναι τα δικαιώματα που σας προσφέρει το καθεστώς μόνιμου κατοίκου 
ως πολίτη της ΕΕ μετά το Brexit; 
Με το καθεστώς μόνιμου κατοίκου θα διατηρήσετε γενικά τα ίδια δικαιώματα όπως και 
τώρα. Θα είστε σε θέση να παραμείνετε στο Ηνωμένο Βασίλειο για όσο το επιθυμείτε. Θα 
μπορείτε να εργαστείτε στο Ηνωμένο Βασίλειο, να χρησιμοποιήσετε το εθνικό σύστημα 
υγείας, να σπουδάσετε και να έχετε πρόσβαση σε δημόσιους πόρους, όπως παροχές και 
συντάξεις, αν φυσικά τις δικαιούστε. Τα υφιστάμενα στενά μέλη της οικογένειας που ζουν 
εκτός του Ηνωμένου Βασιλείου θα μπορούν να σας συνοδεύσουν εδώ στο μέλλον όπως 
ακριβώς ισχύει και επί του παρόντος, αλλά ένας μελλοντικός σύζυγος ενδέχεται να μην 
είναι σε θέση να σας συνοδεύσει, για παράδειγμα. Θα πρέπει να εισέλθουν βάσει των 
βρετανικών νόμων περί μετανάστευσης που αφορούν τα οικογενειακά μέλη μετά τις 31 
Δεκεμβρίου 2020. 
 
Ορισμένα δικαιώματα, όπως το δικαίωμα του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι στις τοπικές και 
περιφερειακές εκλογές, εξετάζονται από τις αποκεντρωμένες διοικήσεις του Ηνωμένου 
Βασιλείου και μπορούν να συμφωνηθούν για την Αγγλία μεταξύ των κρατών της ΕΕ των 
27 σε αμοιβαία βάση.  
 
Οι μελλοντικοί σύζυγοι ή τα μέλη της οικογένειάς σας, με εξαίρεση τα παιδιά που 
γεννήθηκαν από εσάς ή υιοθετήθηκαν από εσάς, θα υπόκεινται σε μελλοντικό νόμο περί 
μετανάστευσης του Ηνωμένου Βασιλείου.  
 
Με το καθεστώς μόνιμου κατοίκου μπορείτε επίσης να απουσιάσετε από το Ηνωμένο 
Βασίλειο για παρατεταμένες χρονικές περιόδους, αλλά εάν λείψετε για πέντε ή 
περισσότερα έτη, θα χάσετε το καθεστώς σας και θα επιστρέψετε ως νέος μετανάστης, 
σύμφωνα με τους νέους νόμους περί μετανάστευσης.  
 
Το καθεστώς μόνιμου κατοίκου σάς επιτρέπει επίσης να υποβάλετε αίτηση για βρετανική 
ιθαγένεια, υπό την προϋπόθεση ότι πληροίτε τα απαιτούμενα κριτήρια. Ο τρόπος για να 
την αποκτήσετε μέσω της μόνιμης κατοικίας εξακολουθεί να ισχύει και κατά τη μεταβατική 
περίοδο. 
 

Τι γίνεται αν δεν υπάρξει συμφωνία όταν το Ηνωμένο Βασίλειο αποχωρήσει 
από την ΕΕ;  
Υπάρχει η πιθανότητα το Ηνωμένο Βασίλειο να εγκαταλείψει την ΕΕ χωρίς συμφωνία. Η 
κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου περιέγραψε σε ένα έγγραφο πολιτικής τι θα συμβεί 

https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2017-11/cp170121en.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/762222/Policy_paper_on_citizens__rights_in_the_event_of_a_no_deal_Brexit.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/762222/Policy_paper_on_citizens__rights_in_the_event_of_a_no_deal_Brexit.pdf


 

 

στους πολίτες της ΕΕ, εάν δεν υπάρξει συμφωνία μεταξύ της ΕΕ και του Ηνωμένου 
Βασιλείου.  
 
Το έγγραφο αναφέρει ότι αν δεν υπάρξει συμφωνία στις 29 Μαρτίου, η βρετανική 
κυβέρνηση θα συνεχίσει να εφαρμόζει το πρόγραμμα ένταξης στο καθεστώς μόνιμου 
κατοίκου της ΕΕ και θα υιοθετήσει μια παρόμοια προσέγγιση με εκείνη που προβλέπεται 
στη συμφωνία αποχώρησης. Ως πολίτες της ΕΕ των 27, εσείς και η οικογένειά σας θα 
συνεχίσετε να χρειάζεται να υποβάλετε αίτηση στο πλαίσιο του προγράμματος για να 
παραμείνετε στο Ηνωμένο Βασίλειο.  
 
Ωστόσο, θα υπάρξουν κάποιες σημαντικές διαφορές. Καθώς δεν θα υπήρχε περίοδος 
εφαρμογής, η εγγύηση θα ίσχυε μόνο για τους πολίτες της ΕΕ των 27 που διαμένουν στο 
Ηνωμένο Βασίλειο έως τις 29 Μαρτίου 2019. Θα πρέπει να υποβάλετε αίτηση μέχρι τις 31 
Δεκεμβρίου 2020, επομένως δεν υπάρχει περίοδος χάριτος έξι μηνών. Η κυβέρνηση του 
Ηνωμένου Βασιλείου σκοπεύει να θέσει σε ισχύ το νέο σύστημα μετανάστευσης του 
Ηνωμένου Βασιλείου από την 1η Ιανουαρίου 2021.  
 
Εάν διαφωνείτε με την απόφαση, μπορείτε ακόμα να ζητήσετε μια διοικητική επανεξέταση, 
αλλά δεν θα υπάρχει δικαίωμα να προσβάλλετε την απόφαση. Επίσης, σε περίπτωση 
εγκλημάτων που διαπράχθηκαν μετά τις 29 Μαρτίου 2019, θα εφαρμοστεί το κατώτατο 
όριο απέλασης του Ηνωμένου Βασιλείου. 
 
Τα εγγεγραμμένα μέλη των οικογενειών εκείνων με καθεστώς μόνιμου κατοίκου, όπως τα 
παιδιά, οι σύζυγοι, οι σύντροφοι και οι παππούδες και γιαγιάδες, όπου η σχέση υπήρχε 
πριν από τις 29 Μαρτίου 2019, μπορούν να ενωθούν μαζί σας μέχρι τις 29 Μαρτίου 2022. 
Οι μελλοντικοί σύζυγοι και σύντροφοι, των οποίων η σχέση δημιουργήθηκε μετά τις 29 
Μαρτίου 2019, μπορούν να επανενωθούν έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020, μετά την οποία θα 
ισχύουν οι κανόνες περί μετανάστευσης του Ηνωμένου Βασιλείου. 

 

Το Ηνωμένο Βασίλειο έχει συνάψει χωριστές συμφωνίες με τα κράτη της ΕΖΕΣ/ΕΟΧ και 
την Ελβετία. 

 

  

https://www.gov.uk/government/news/uk-agreements-with-the-eea-efta-states-and-switzerland
https://www.gov.uk/government/news/uk-agreements-with-the-eea-efta-states-and-switzerland


 

 

Καθεστώς μόνιμου κατοίκου: διαδικασία 

εφαρμογής 

Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων θα είναι ανοιχτή από τις 30 Μαρτίου 2019 μέχρι τη λήξη 
της περιόδου χάριτος (έξι μήνες μετά την 31η Δεκεμβρίου 2020), η οποία λήγει στις 30 
Ιουνίου του 2021 και είναι πλέον δωρεάν. Μια δημόσια δοκιμή του προγράμματος ξεκίνησε 
στις 21 Ιανουαρίου 2019, ώστε κάτοικοι πολίτες της ΕΕ που διαθέτουν έγκυρο διαβατήριο 
της ΕΕ και μέλη οικογένειας πολίτη της ΕΕ οι οποίοι είναι πολίτες τρίτων χωρών που 
διαθέτουν βιομετρικό δελτίο διαμονής μπορούσαν να υποβάλουν αίτηση νωρίτερα από τη 
συγκεκριμένη ημερομηνία στο πλαίσιο της δοκιμαστικής φάσης.  

Οι αιτήσεις που θα ληφθούν μετά τις 30 Ιουνίου 2021 ενδέχεται να θεωρηθούν ότι 
εξαρτώνται από τις συγκεκριμένες περιστάσεις σας, για παράδειγμα εάν επανενώνεστε με 
κάποιο μέλος της οικογένειας που έχει καθεστώς μόνιμου ή προσωρινού κατοίκου. 

Οι παρακάτω οδηγίες θα σας βοηθήσουν να μάθετε το καθεστώς σας και τι θα πρέπει να 
συμπληρώσετε εσείς και τα μέλη της οικογένειάς σας για να ολοκληρώσετε μια αίτηση. 

 
Μπορώ να υποβάλλω αίτηση για το καθεστώς μόνιμου κατοίκου ή το 
καθεστώς προσωρινού κατοίκου; 
Εάν έχετε διαμείνει για πέντε (ή περισσότερα) συνεχή έτη στο Ηνωμένο Βασίλειο, μπορείτε 
να υποβάλετε αίτηση για καθεστώς μόνιμου κατοίκου. Ως «συνεχή» σημαίνει ότι δεν 
πρέπει να έχετε απουσιάσει από το Ηνωμένο Βασίλειο για περισσότερο από έξι μήνες σε 
οποιοδήποτε ημερολογιακό έτος κατά τη διάρκεια της πενταετούς περιόδου, αν και 
επιτρέπονται μεγαλύτερες απουσίες υπό ορισμένες περιστάσεις. 
 
Στη διαδικασία υποβολής αίτησης θα σας ζητηθεί να επιβεβαιώσετε την ταυτότητά σας, να 
παρέχετε αποδείξεις για τη διάρκεια της διαμονής σας στο Ηνωμένο Βασίλειο και θα σας 
ζητηθεί το ποινικό σας μητρώο. 
 
Εάν κατοικούσατε στο Ηνωμένο Βασίλειο για λιγότερο από πέντε έτη έως τα τέλη 
Δεκεμβρίου του 2020, θα μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για καθεστώς προσωρινού 
κατοίκου. Μόλις συμπληρώσετε τα πέντε έτη συνεχούς διαμονής, τότε θα μπορείτε να 
υποβάλετε αίτηση για καθεστώς μόνιμου κατοίκου. 
 

Τι γίνεται αν έχω ήδη καθεστώς μόνιμης διαμονής ή άδειας διαμονής 
αόριστης διάρκειας ή άδεια εισόδου αόριστης διάρκειας;  
Το καθεστώς μόνιμου κατοίκου αποτελεί στην πραγματικότητα άδεια διαμονής αόριστης 
διάρκειας. Τα άτομα που έχουν άδεια διαμονής αόριστης διάρκειας ή άδεια εισόδου 
αόριστης διάρκειας στο Ηνωμένο Βασίλειο έχουν ήδη το δικαίωμα να παραμείνουν στο 



 

 

Ηνωμένο Βασίλειο. Εντούτοις, ίσως επιθυμείτε να υποβάλετε αίτηση για καθεστώς μόνιμου 
κατοίκου για να λάβετε τα πρόσθετα δικαιώματα που συμφωνήθηκαν στο πλαίσιο της 
Συμφωνίας αποχώρησης, όπως το δικαίωμα σε πενταετή απουσία και το δικαίωμα 
επανένωσης με επιλέξιμα μέλη της οικογένειας. Είναι επίσης πιο εύκολο να αποδείξετε το 
δικαίωμά διαμονής σας με το καθεστώς μόνιμου κατοίκου και στη συνέχεια με την άδεια 
διαμονής αόριστης διάρκειας. 
 
Τα άτομα που κατέχουν έγκυρο έγγραφο μόνιμης διαμονής θα πρέπει να υποβάλουν 
αίτηση για καθεστώς μόνιμου κατοίκου, καθώς το καθεστώς μόνιμης διαμονής (Permanent 
Residence status) θα ακυρωθεί στις 31 Δεκεμβρίου 2020. Ωστόσο, το έγγραφο ενδέχεται 
να εξακολουθεί να είναι χρήσιμο, ως απόδειξη της ιθαγένειας των παιδιών που έχουν 
γεννηθεί στη Βρετανία, για παράδειγμα, και θα πρέπει να το φυλάξετε. Κατά τη διάρκεια 
της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων μπορείτε να αναφέρετε αν έχετε άδεια διαμονής 
αόριστης διάρκειας ή μόνιμη κατοικία. 
 
Εάν είχατε άδεια διαμονής αόριστης διάρκειας και δεν μπορείτε να το αποδείξετε, για 
παράδειγμα, έχετε χάσει τα έγγραφά σας ή έχουν καταστραφεί για κάποιο λόγο και έχετε 
φτάσει στο Ηνωμένο Βασίλειο πριν από τις 31 Δεκεμβρίου 1988, μπορείτε επίσης να 
υποβάλετε αίτηση σύμφωνα με το Πρόγραμμα Windrush.  
 
Θα χρειαστεί να δηλώσετε ότι δεν έχετε απουσιάσει από το Ηνωμένο Βασίλειο για 
οποιεσδήποτε περιόδους που να υπερβαίνουν τα 2 έτη (άδεια διαμονής αόριστης 
διάρκειας ή άδεια εισόδου αόριστης διάρκειας) ή τα 5 έτη (μόνιμη κατοικία). Ωστόσο, δεν 
θα χρειαστεί να παρέχετε αποδείξεις για τη διάρκεια της διαμονής σας στο Ηνωμένο 
Βασίλειο. 
 
Εάν δεν είστε σίγουροι για τα δικαιώματά σας, αναζητήστε πάντα ανεξάρτητες νομικές 
συμβουλές. Οι πόροι που έχετε στη διάθεσή σας στο Λονδίνο μπορούν να βρεθούν 
στη  σελίδα υπηρεσιών υποστήριξης . 
 

Αυτό ισχύει και για τους Ιρλανδούς πολίτες; 
Οι Ιρλανδοί πολίτες έχουν δικαίωμα διαμονής στο Ηνωμένο Βασίλειο που δεν εξαρτάται 
από την ένταξη του Ηνωμένου Βασιλείου στην ΕΕ και θεωρούνται «μόνιμοι κάτοικοι» από 
τη στιγμή που διέμειναν στο Ηνωμένο Βασίλειο. Συνεπώς, δεν θα υποχρεωθούν να 
υποβάλουν αίτηση για το νέο καθεστώς στο πλαίσιο του προγράμματος, αν και δεν 
αποκλείονται από αυτό, εφόσον το επιθυμούν. Τα μέλη της οικογένειας Ιρλανδών πολιτών 
που είναι πολίτες της ΕΕ ή υπήκοοι εκτός του ΕΟΧ  θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση 
για καθεστώς μόνιμου κατοίκου . 
 
Επιλέξιμα μέλη οικογένειας Ιρλανδών πολιτών που ζουν στο Ηνωμένο Βασίλειο από τρίτες 
χώρες θα μπορούν να λάβουν καθεστώς μόνιμου κατοίκου στο πλαίσιο του προγράμματος 
χωρίς ο Ιρλανδός πολίτης να προβεί σε κάποια ενέργεια . 

 

Και τι γίνεται με τα παιδιά; 
Όλα τα μέλη της οικογένειας θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση χωριστά, ωστόσο οι γονείς ή 
κηδεμόνες θα πρέπει να συμπληρώσουν τις αιτήσεις για λογαριασμό των παιδιών υπό την 
κηδεμονία τους. Τα παιδιά ηλικίας κάτω των 21 ετών γονέων με καθεστώς μόνιμου 
κατοίκου, θα είναι επιλέξιμα για καθεστώς μόνιμου κατοίκου κατά την εφαρμογή αυτού , 

https://www.gov.uk/government/publications/undocumented-commonwealth-citizens-resident-in-the-uk
https://www.london.gov.uk/node/47913
http://www.dfa.ie/irelanduk-citizenshipandpassports/
http://www.dfa.ie/irelanduk-citizenshipandpassports/
https://www.gov.uk/settled-status-eu-citizens-families/settled-status-if-youre-under-21


 

 

ακόμα κι αν έχουν ζήσει στο Ηνωμένο Βασίλειο για λιγότερο από πέντε χρόνια. Απαιτείται 
πλήρης εφαρμογή, αλλά εάν οι γονείς μπορούν να αποδείξουν τη συνεχή διαμονή τους, θα 
τεκμαίρεται ότι τα εξαρτώμενα παιδιά μπορούν και αυτά να αποδείξουν τη διαμονή τους. 
Αυτό ισχύει και για τα παιδιά που φθάνουν στο Ηνωμένο Βασίλειο μετά τις 31 Δεκεμβρίου 
2020. 
 
Οι αιτήσεις για παιδιά υπό τη φροντίδα του κράτους θα υποβάλλονται από τις αρχές στις 
οποίες έχουν τοποθετηθεί. 
 
Τα παιδιά που γεννιούνται στο Ηνωμένο Βασίλειο με έναν γονέα ο οποίος είναι ήδη 
υπήκοος του Ηνωμένου Βασιλείου ή έχει μόνιμη κατοικία ή καθεστώς μόνιμου κατοίκου 
κατά τη γέννησή τους, είναι Βρετανοί πολίτες και δεν χρειάζεται να πολιτογραφηθούν ή να 
εγγραφούν . Μπορεί να ισχύουν κάποιες εξαιρέσεις. Μπορείτε να μάθετε περισσότερες 
πληροφορίες σχετικά με   αν ένα παιδί μπορεί να είναι ήδη Βρετανός . 
 
Για τα υιοθετημένα παιδιά θα πρέπει να παρέχεται ένα έγγραφο νόμιμης υιοθεσίας το 
οποίο να αναγνωρίζεται στο Ηνωμένο Βασίλειο .  Τα παιδιά που γεννήθηκαν ή 
υιοθετήθηκαν μετά τις 31 Δεκεμβρίου 2020 θα προστατεύονται επίσης.  

Διαβάστε παραδείγματα σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο το καθεστώς μόνιμου 
κατοίκου και το καθεστώς προσωρινού κατοίκου ισχύουν για διαφορετικές 
οικογένειες. 
 

Τι γίνεται με τους ανθρώπους που χρειάζονται περισσότερη βοήθεια;  
Το Υπουργείο Εσωτερικών γνωρίζει ότι υπάρχουν πολλοί λόγοι για τους οποίους οι 
άνθρωποι δεν θα έχουν εύκολη πρόσβαση σε πληροφορίες ή δεν μπορούν να καταλάβουν 
ή να περιηγηθούν στο σύστημα χωρίς βοήθεια. Μπορεί να μην έχουν πρόσβαση σε 
υπολογιστές ή να μην γνωρίζουν πώς να τους χρησιμοποιούν, μπορεί να μην 
καταλαβαίνουν καλά την Αγγλική, μπορεί να έχουν αναπηρία ή άλλα θέματα υγείας που να 
τους εμποδίζουν να συμμετάσχουν εύκολα ή χωρίς υποστήριξη στη διαδικασία υποβολής 
αιτήσεων. Για άτομα που δεν είναι σε θέση να έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες online ή το 
βρίσκουν δύσκολο, θα προσφέρεται μια υπηρεσία ψηφιακού βοηθού . Η υποβοηθούμενη 
ψηφιακή υποστήριξη μπορεί να περιλαμβάνει τηλεφωνική υποστήριξη, προσωπική 
υποστήριξη σε επιλεγμένες βιβλιοθήκες ή στο σπίτι για όσους δεν έχουν πρόσβαση σε 
καμία από αυτές τις υπηρεσίες. 
 
Στο πλαίσιο της δημόσιας δοκιμαστικής φάσης, το Υπουργείο Εσωτερικών διαθέτει ειδική 
γραμμή βοήθειας και άλλες υπηρεσίες. Για ερωτήσεις σχετικά με τις αιτήσεις που 
υποβλήθηκαν κατά τη διάρκεια της πιλοτικής φάσης, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το 
κέντρο για το πρόγραμμα ένταξης στο καθεστώς μόνιμου κατοίκου της ΕΕ μέσω 0300 123 
7379 (στο Ηνωμένο Βασίλειο) ή +44 (0) 203 080 0010 (εκτός του Ηνωμένου Βασιλείου). 
Λεπτομέρειες για τις χρεώσεις μπορείτε να βρείτε εδώ www.gov.uk/call-charges. Μπορείτε 
επίσης να υποβάλετε μια ερώτηση χρησιμοποιώντας το ηλεκτρονικό έντυπο υποβολής eu-
settled-status-enquiries.service.gov.uk . 
 
Έχουμε εντοπίσει ανεξάρτητες υπηρεσίες υποστήριξης και συμβουλευτικής   στο 
Λονδίνο, που μπορεί να σας βοηθήσουν, καθώς και εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται 
στο Λονδίνο που μπορεί να σας φανούν χρήσιμες. 

https://www.gov.uk/apply-citizenship-born-uk
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https://eu-settled-status-enquiries.service.gov.uk/
https://eu-settled-status-enquiries.service.gov.uk/
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Τι γίνεται αν έχετε διπλή ιθαγένεια  
Για τους πολίτες της ΕΕ των 27 που διαθέτουν επίσης βρετανικό διαβατήριο δεν θα 
αλλάξει κάτι. Καθώς είστε Βρετανός υπήκοος, θα συνεχίσετε να έχετε πρόσβαση στα ίδια 
δικαιώματα όπως και τώρα, χωρίς να χρειάζεται να υποβάλετε αίτηση για καθεστώς 
μόνιμου κατοίκου. Εντούτοις, μπορείτε να διατηρήσετε τα δικαιώματα που συμφωνήθηκαν 
στο σχέδιο συμφωνίας αποχώρησης, παρόλο που η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου 
δεν έχει παρέχει ακόμη λεπτομέρειες για το πώς οι πολίτες με διπλή ιθαγένεια θα 
αποδείξουν το δικαίωμά τους. Δείτε την ενότητα «Μπορώ να υποβάλω αίτηση για 
βρετανική ιθαγένεια» για περισσότερες λεπτομέρειες. 
 

Μπορώ να υποβάλω αίτηση για βρετανική ιθαγένεια; 
Εάν διαθέτετε έγκυρο έγγραφο μόνιμης κατοικίας ή έχετε άδεια διαμονής αόριστης 
διάρκειας μπορείτε επίσης να υποβάλετε αίτηση για βρετανική ιθαγένεια. Μπορείτε επίσης 
να το κάνετε αυτό μόλις σας χορηγηθεί καθεστώς μόνιμου κατοίκου, παρόλο που θα 
πρέπει να περιμένετε δώδεκα μήνες πριν μπορέσετε να το υποβάλετε. Ωστόσο, δεν 
επιτρέπουν όλα τα κράτη της ΕΕ των 27 στους πολίτες τους να κατέχουν διαβατήριο 
άλλου κράτους (ή το επιτρέπουν μόνο υπό συγκεκριμένες συνθήκες), οπότε ίσως 
χρειαστεί να χάσετε την τρέχουσα ιθαγένειά σας.  
 
Εάν δικαιούστε βρετανική ιθαγένεια και θέλετε να υποβάλετε αίτηση για απόκτησή της, 
καλό θα ήταν να ελέγξετε πρώτα με την πρεσβεία σας εάν μπορείτε να διατηρήσετε το 
διαβατήριο της χώρας γέννησης και υπό ποιες προϋποθέσεις. Μάθετε περισσότερα Πώς 
μπορώ να υποβάλω αίτηση για βρετανική ιθαγένεια; και βρείτε τα στοιχεία 
επικοινωνίας των πρεσβειών των χωρών της ΕΕ των 27 στο Λονδίνο στην ενότητα 
«Υπηρεσίες υποστήριξης» παρακάτω.  
 

Τι γίνεται με τα μέλη της οικογενείας και τα εξαρτώμενα μέλη της οικογένειας; 
Η απόδειξη της σχέσης σας με το μέλος της οικογένειας ενός πολίτη της ΕΕ (για 
παράδειγμα, πιστοποιητικό γέννησης, γάμου ή συμφώνου συμβίωσης) μπορεί να σαρωθεί 
και να υποβληθεί μέσω του ηλεκτρονικού έντυπου αίτησης. Θα πρέπει επίσης να παρέχετε 
αποδεικτικά στοιχεία για την ταυτότητα και την κατοικία του μέλους της οικογένειάς σας, 
εάν δεν έχουν ακόμη αποκτήσει καθεστώς μόνιμου κατοίκου, τα δακτυλικά σας 
αποτυπώματα, καθώς και μια φωτογραφία του προσώπου σας σε κέντρο αιτήσεων στο 
Ηνωμένο Βασίλειο, εκτός εάν έχετε ήδη βιομετρική κάρτα διαμονής . 

 
Οι πολίτες της ΕΕ που διαμένουν στο Ηνωμένο Βασίλειο έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020 
μπορούν να επανενωθούν με τα υφιστάμενα μέλη της οικογένειας, ακόμη και αν δεν είναι 
πολίτες της ΕΕ. Αυτό ισχύει και για όσους αποκτήσουν βρετανική ιθαγένεια επιπλέον της 
ιθαγένειας της χώρας καταγωγής τους. Θα διατηρήσουν τα δικαιώματα που τους 
επιτρέπουν να επανενωθούν αυτόματα με ένα μέλος της οικογένειας που δεν είναι πολίτης 
της ΕΕ μετά την 31η Δεκεμβρίου 2020. Τα στενά μέλη της οικογένειας είναι, στην 
περίπτωση αυτή, εξαρτώμενοι γονείς και παππούδες, καθώς και παιδιά κάτω των 21 ετών 
ή εξαρτώμενα παιδιά άνω των 21 ετών. Η πρόβλεψη αυτή έρχεται σε συμφωνία με τη 
δικαστική απόφαση στη αναφερόμενη ως υπόθεση Lounes . Οι πολίτες του Ηνωμένου 
Βασιλείου ενδέχεται να μην έχουν αυτόματα αυτό το δικαίωμα.  
 
Αυτό δεν ισχύει για τους Βρετανούς πολίτες που έχουν αποκτήσει διαβατήριο της ΕΕ των 
27 (συμπεριλαμβανομένων των Ιρλανδών), ώστε να μπορούν να διατηρήσουν το δικαίωμά 
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τους στην ελεύθερη κυκλοφορία στην ΕΕ, αλλά και να μπορέσουν να εξακολουθούν να 
διαμένουν στο Ηνωμένο Βασίλειο.  Δεδομένου ότι δεν μετανάστευσαν στο Ηνωμένο 
Βασίλειο και δεν θεωρούνται ότι έχουν ασκήσει τα συμβατικά δικαιώματα τους, θα 
θεωρηθούν ως Βρετανοί πολίτες για τον σκοπό αυτό. 
 
Εάν δεν είστε βέβαιοι για το καθεστώς των εξαρτώμενων ατόμων και των μελών της 
οικογένειάς σας, μπορείτε να ζητήσετε ανεξάρτητες συμβουλές. Οργανισμοί στο Λονδίνο 
που μπορεί να θέλετε να ζητήσετε   ανεξάρτητες συμβουλές . 
 

Πολίτες της ΕΕ που διαμένουν προσωρινά εκτός του Ηνωμένου Βασιλείου  
Επί του παρόντος, μπορείτε να ζήσετε εκτός του Ηνωμένου Βασιλείου για δύο έτη κατ 
'ανώτατο όριο, προτού χάσετε την άδεια διαμονής αόριστης διάρκειας ή τη μόνιμη κατοικία. 
Σύμφωνα με το σχέδιο συμφωνίας αποχώρησης που συμφωνήθηκε μεταξύ της ΕΕ και του 
Ηνωμένου Βασιλείου, αυτή η δυνατότητα θα επεκταθεί στα πέντε έτη για το καθεστώς 
μόνιμου κατοίκου.  
 
Εάν ζείτε επί του παρόντος στο εξωτερικό και σκοπεύετε να επιστρέψετε, ίσως να θέλετε 
να επιστρέψετε πριν από την ημερομηνία λήξης της 31ης Δεκεμβρίου 2020 προκειμένου 
να υποβάλετε αίτηση για καθεστώς μόνιμου ή προσωρινού κατοίκου. Λάβετε υπόψη ότι η 
ημερομηνία για την απόκτηση του καθεστώτος μόνιμου ή προσωρινού κατοίκου είναι 
διαφορετική σε περίπτωση που δεν υπάρξει συμφωνία μεταξύ της ΕΕ και του Ηνωμένου 
Βασιλείου.  
 
Μπορεί να υπάρχουν περιστάσεις κάτω από τις οποίες δεν μπορείτε ή δεν χρειάζεται να 
επιστρέψετε μέχρι την ημερομηνία αυτή, αλλά θα εξακολουθείτε να είστε επιλέξιμος για 
υποβολή αίτησης. Επί του παρόντος, δεν υπάρχει καμία ένδειξη για διάταξη που να 
εφαρμόζεται από το εξωτερικό. 
 

Πολίτες της ΕΕ που φτάνουν μετά την ημερομηνία αποχώρησης (κανόνες 
μετανάστευσης μετά το Brexit) 
Σε γενικές γραμμές, εάν φτάσετε μετά την ημερομηνία αποχώρησης της 31ης Δεκεμβρίου 
2020, το δικαίωμά σας να παραμείνετε στο Ηνωμένο Βασίλειο θα εξεταστεί σύμφωνα με 
νέους κανόνες μετανάστευσης που θα τεθούν σε ισχύ μετά το Brexit. Συνεπώς, εκτός εάν 
συμφωνηθεί κάτι άλλο μεταξύ του Ηνωμένου Βασιλείου και της ΕΕ και δεν είστε στενός 
συγγενής πολίτη της ΕΕ με καθεστώς μόνιμου ή προσωρινού κατοίκου στο Ηνωμένο 
Βασίλειο, θα αντιμετωπίζεστε όπως οποιοσδήποτε άλλος υπήκοος που έρχεται εδώ και θα 
ισχύσει για εσάς η σχετική νομοθεσία περί μετανάστευσης. Μια εξαίρεση σε αυτό μπορεί 
να είναι άτομα που πληρούν τις προϋποθέσεις για καθεστώς προσωρινού κατοίκου, αλλά 
δεν επέστρεψαν πριν από αυτήν την ημερομηνία. 
 

Τίποτα από αυτά που έχω διαβάσει μέχρι τώρα δεν ταιριάζει με τις ιδιαίτερες 
οικογενειακές μου περιστάσεις. Πού μπορώ να αναζητήσω περαιτέρω 
συμβουλές; 
Υπάρχει μια σειρά άλλων περιπτώσεων στις οποίες, για παράδειγμα, τα παιδιά ή οι 
κηδεμόνες μπορούν να αντλήσουν δικαιώματα από πολίτες της ΕΕ που διαμένουν ή έχουν 
διαμείνει στο Ηνωμένο Βασίλειο, ή περιπτώσεις όπου οι κηδεμόνες που δεν είναι πολίτες 
της ΕΕ στο Ηνωμένο Βασίλειο μπορούν να αντλήσουν δικαιώματα από τα πρόσωπα τα 
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οποία κηδεμονεύουν. Ελεύθερη κυκλοφορία έχει περισσότερες πληροφορίες και για τα 
δύο. 
 
Εάν κάποια από τις παραπάνω περιπτώσεις ισχύει για εσάς ή έχετε κάποια απορία σε 
σχέση με τα δικαιώματά σας ή τα δικαιώματα των μελών της οικογένειάς σας, καλό θα 
ήταν να ζητήσετε ανεξάρτητες συμβουλές.  Έχουμε   καταρτίσει έναν κατάλογο 
διαπιστευμένων οργανισμών   και άλλους πόρους στο Λονδίνο που μπορεί να είναι σε 
θέση να βοηθήσουν. 
 

Πώς μπορώ να υποβάλω αίτηση; (εφαρμογή για κινητά, online, εγγράφως, 
σε βιβλιοθήκη) 
Οι αιτήσεις μπορούν να συμπληρωθούν διαδικτυακά και το Υπουργείο Εσωτερικών 

κυκλοφόρησε μια εφαρμογή για κινητά τηλέφωνα προκειμένου να υποστηρίξει τη 
διαδικασία υποβολής των αιτήσεων . Η εφαρμογή λειτουργεί σε έξυπνα τηλέφωνα με 
Android 6.0 ή νεότερη έκδοση. Θα έχετε τη δυνατότητα να σαρώσετε το διαβατήριό σας και 
μπορεί να διαβάσει το τσιπ με βιομετρικά δεδομένα. Η εφαρμογή iPhone δεν θα μπορεί να 
σαρώσει το διαβατήριό σας ή το βιομετρικό αναγνωριστικό, αλλά οι υπηρεσίες σάρωσης 
εγγράφων ταυτότητας είναι διαθέσιμες σε πολλά κέντρα (αν και ενδέχεται να ισχύουν 
χρεώσεις).  
 
Μπορείτε επίσης να στείλετε τα έγγραφα της ταυτότητάς σας ταχυδρομικά. 
 
Για άτομα που δεν είναι σε θέση να έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες online ή το βρίσκουν 
δύσκολο, θα προσφέρεται μια υπηρεσία ψηφιακού βοηθού . Η υποβοηθούμενη ψηφιακή 
υποστήριξη μπορεί να περιλαμβάνει τηλεφωνική υποστήριξη, προσωπική υποστήριξη σε 
επιλεγμένες βιβλιοθήκες ή στο σπίτι για όσους δεν έχουν πρόσβαση σε καμία από αυτές 
τις υπηρεσίες. 

 

Ποια έγγραφα και άλλες πληροφορίες χρειάζομαι; 
Θα χρειαστείτε έγκυρο διαβατήριο ή βιομετρική εθνική ταυτότητα. Ένα βιομετρικό έγγραφο 
περιέχει ένα τσιπ (όπως μια τραπεζική κάρτα διαθέτει τσιπ) που περιέχει πληροφορίες για 
εσάς. 
 
Θα χρειαστείτε απόδειξη διαμονής στο Ηνωμένο Βασίλειο, εκτός αν έχετε ήδη ένα έγκυρο 
έγγραφο μόνιμης διαμονής ή άδεια διαμονής αόριστης διάρκειας ή άδεια εισόδου αόριστης 
διάρκειας στο Ηνωμένο Βασίλειο. Εάν έχετε πληρώσει φόρο μέσω εργασίας ή έχετε λάβει 
παροχές, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον αριθμό της Εθνικής Ασφάλισης για να 
επιβεβαιώσετε ότι κατοικούσατε στο Ηνωμένο Βασίλειο.  
 
Εάν δεν υπάρχουν επαρκείς πληροφορίες σε εθνικές βάσεις δεδομένων, όπως η HMRC ή 
η DWP, θα σας ζητηθούν περαιτέρω αποδεικτικά στοιχεία για να αποδείξετε τη συνεχή σας 
διαμονή . Αυτό θα μπορούσε να περιλαμβάνει:  
 

• Έγγραφα P60 ή P45 

• Αποδείξεις μισθοδοσίας 

• τραπεζικές δηλώσεις 

• λογαριασμούς κοινής ωφέλειας, λογαριασμούς δημοτικών τελών, 
λογαριασμούς τηλεφώνου 
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• ετήσιους λογαριασμούς χρήσης επιχείρησης 

• εργοδοτικές συμβάσεις ή επιστολές που επιβεβαιώνουν την απασχόληση 

• επιστολές, τιμολόγια ή πιστοποιητικά από διαπιστευμένους 
εκπαιδευτικούς οργανισμούς 

• σφραγίδες διαβατηρίου που επιβεβαιώνουν την είσοδο στο Ηνωμένο 
Βασίλειο 

• αεροπορικά ή σιδηροδρομικά εισιτήρια που επιβεβαιώνουν τη μετάβαση 
στο Ηνωμένο Βασίλειο.  

 
Υπάρχει επί του παρόντος περιορισμός στον όγκο των δεδομένων για τα έγγραφα που 
μπορείτε να σαρώσετε και να ανεβάσετε μέσω της εφαρμογής, αλλά οι αιτούντες μπορούν 
να τα υποβάλουν online ή ταχυδρομικά, αν υπερβαίνουν τα όρια. Δεν θα χρειαστεί να 
παρέχετε αποδεικτικά στοιχεία για ολόκληρη της διάρκεια της διαμονής σας στο Ηνωμένο 
Βασίλειο, αλλά μόνο για την περίοδο που αποδεικνύει ότι δικαιούστε το καθεστώς μόνιμου 
ή προσωρινού κατοίκου, το οποίο γενικά αφορά τα τελευταία 5 έτη. 

 
Εάν είστε πολίτης χώρας μη μέλους της ΕΕ, κάποιας από τις άλλες τρεις χώρες του ΕΟΧ ή 
της Ελβετίας, θα χρειαστεί να αποδείξετε τη σχέση σας με ένα μέλος της οικογένειάς σας 
πολίτη της ΕΕ που ζει στο Ηνωμένο Βασίλειο. 

 
Αν δεν μπορείτε να παρέχετε περαιτέρω πληροφορίες ή αποδεικτικά κατοικίας, το 
Υπουργείο Εσωτερικών έχει δηλώσει ότι θα συνεργαστεί μαζί σας προκειμένου να σας 
βοηθήσει να προσδιορίσετε τη διαμονή σας στο Ηνωμένο Βασίλειο.  
 
Υπάρχει ένας χρήσιμος κατάλογος εγγράφων και πληροφοριών που συνίσταται να 
φυλάσσονται σε ασφαλές μέρος όταν ξεκινήσει η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων. 
 

Έλεγχοι ποινικού μητρώου 
Θα σας ζητηθεί να δηλώσετε τις σοβαρές ποινικές καταδίκες στο Ηνωμένο Βασίλειο και 
στο εξωτερικό ή αυτές που αφορούν παιδιά ηλικίας άνω των 10 ετών για τα οποία 
υποβάλετε αίτηση. Τα στοιχεία αυτά θα επαληθεύονται με τα στοιχεία των βάσεων 
ποινικού μητρώου του Ηνωμένου Βασιλείου. Εάν έχετε συλληφθεί ή καταδικαστεί μόνο για 
μικρό αδίκημα, θα εξακολουθείτε να δικαιούστε να υποβάλετε αίτηση για καθεστώς 
μόνιμου ή προσωρινού κατοίκου. Τα πρόστιμα για υπέρβαση του ορίου ταχύτητας, για 
παράδειγμα, δεν θα ληφθούν υπόψη.  
 
Τα αδικήματα και οι καταδικαστικές αποφάσεις θα αξιολογούνται κατά περίπτωση και 
ενδεχομένως να αποτελεί καλή ιδέα να αναζητήσετε ανεξάρτητη νομική συμβουλή προτού 
υποβάλετε την αίτησή σας στην περίπτωση που έχετε περισσότερες από μία 
καταδικαστικές αποφάσεις ή έχετε λάβει ποινή φυλάκισης 12 μηνών ή μεγαλύτερη. 
Παρέχουμε έναν   κατάλογο ανεξάρτητων νομικών συμβούλων . 
 

Υπάρχει κόστος; 
Αρχικά, η κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι θα υπάρχει επιβάλλεται ένα τέλος (65 £ για ενήλικες 
και 32,50 £ για παιδιά κάτω των 16 ετών). Ωστόσο, σε δήλωση προς τη Βουλή των 
Κοινοτήτων στις 21 Ιανουαρίου 2019, η πρωθυπουργός ανακοίνωσε ότι η απαίτηση αυτή 
καταβολής τέλους αποσύρθηκε και ότι οι αιτήσεις είναι τώρα δωρεάν. Εάν υποβάλετε 
αίτηση κατά την τρέχουσα πιλοτική φάση του προγράμματος, θα πρέπει να πληρώσετε, 
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αλλά θα τα χρήματα αυτά θα σας επιστραφούν. Εάν υποβάλλατε αίτηση σε οποιαδήποτε 
από τις προηγούμενες δοκιμαστικές φάσεις, θα σας επιστραφούν επίσης τα χρήματα που 
καταβάλατε. Θα σας επιστραφούν στην ίδια κάρτα που χρησιμοποιήσατε για την 
πληρωμή. 
 
Μπορεί ακόμη να υπάρξουν χρεώσεις για την υπηρεσία ελέγχου εγγράφων και ταυτότητας 
σε ειδικά κέντρα, καθώς και για μεταναστευτικές και νομικές συμβουλές, εάν το απαιτούν οι 
συγκεκριμένες περιστάσεις.  

 

  



 

 

Επιπλέον πληροφορίες 

Υποβολή αιτήσεων από το εξωτερικό  
Επί του παρόντος, οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν στο Ηνωμένο Βασίλειο και θα 
είναι ανοικτές σε άτομα που θεωρούνται «κάτοικοι» πριν από τα μεσάνυχτα της 31ης 
Δεκεμβρίου 2020.  
 
Θα περιλαμβάνει επίσης εκείνους που στο παρελθόν κατοικούσαν στο Ηνωμένο Βασίλειο, 
οι οποίοι βρίσκονται εκτός του Ηνωμένου Βασιλείου κατά τη συγκεκριμένη ημερομηνία, 
αλλά διατηρούν εδώ τη «συνέχεια διαμονής». Για παράδειγμα, όσοι διαμένουν συνεχόμενα 
στο Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά τυγχάνει να βρίσκονται στο εξωτερικό για επαγγελματικούς 
λόγους ή για διακοπές ή ζουν στο εξωτερικό προσωρινά στις 31 Δεκεμβρίου 2020 θα 
μπορούν να υποβάλουν αίτηση όταν επιστρέψουν στο Ηνωμένο Βασίλειο.  
 
Το Υπουργείο Εσωτερικών εξετάζει επί του παρόντος «αιτήσεις εξωτερικού», δηλαδή 
αιτήσεις από το εξωτερικό, αλλά δεν έχει ακόμη ληφθεί απόφαση. Αυτό μπορεί να ισχύει, 
για παράδειγμα, σε άτομα με μόνιμη κατοικία που δεν έχουν βγει από τη χώρα για 
περισσότερα από δύο έτη. 
 

Παίρνω απόδειξη για το καθεστώς μόνιμου κατοίκου / προσωρινού κατοίκου; 
Εάν σας χορηγηθεί καθεστώς μόνιμου κατοίκου, δεν θα σας δοθεί κάποιο έγγραφο που να 
το αποδεικνύει. Ωστόσο, αν σας ζητηθεί ποτέ να παρέχετε αποδείξεις για το καθεστώς 
σας, για παράδειγμα για έναν νέο εργοδότη, ιδιοκτήτη ή άλλο επαγγελματία υγείας, 
μπορείτε να του δώσετε έναν κωδικό πρόσβασης και έναν ιστότοπο, ώστε να 
επιβεβαιώσει ηλεκτρονικά το καθεστώς σας. Δεν θα έχουν πρόσβαση σε άλλες 
πληροφορίες σχετικά με εσάς μέσω αυτού του συνδέσμου. 
 

Επανεξέταση και εποπτεία  
Η επιστολή απόφασης θα καθορίσει τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να υποβάλετε 
αίτηση για επανεξέταση εάν δεν είστε ικανοποιημένοι με την απόφαση και το καθεστώς 
που σας προσφέρθηκε. Η συγκεκριμένη διαδικασία ονομάζεται διοικητική επανεξέταση 
(administrative review) και η αίτηση πρέπει να υποβληθεί εντός 28 ημερών από την 
ημερομηνία της απόφασης. Ισχύει τέλος 80 £, αλλά το ποσό αυτό θα επιστραφεί εάν η 
αίτηση είναι επιτυχής ή εάν η αίτηση απορριφθεί επειδή είναι άκυρη. Το τέλος δεν θα 
επιστραφεί εάν η επανεξέταση είναι επιτυχής επειδή υποβάλλατε πρόσθετες πληροφορίες. 
Μπορείτε να ζητήσετε μια επανεξέταση μέσω μιας φόρμας αίτησης.  
 
Η σύσταση μιας ανεξάρτητης αρχής εποπτείας της διαδικασίας έχει συμφωνηθεί στο 
σχέδιο συμφωνίας αποχώρησης και κατά τη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξακολουθεί να έχει εποπτεία. 
 

https://visas-immigration.service.gov.uk/product/admin-review


 

 

Προϋποθέσεις για τη διατήρηση του καθεστώτος μόνιμου κατοίκου εφόσον 
χορηγηθεί  
Για να διατηρήσετε το καθεστώς μόνιμου κατοίκου, δεν πρέπει να απουσιάζετε από το 
Ηνωμένο Βασίλειο για περισσότερο πέντε συνεχή έτη ή να καταδικαστείτε για σοβαρό 
αδίκημα. Διαφορετικά, δεν γνωρίζουμε να υπάρχουν εμπόδια σχετικά με τη διατήρηση του 
καθεστώτος μόνιμου κατοίκου και θα παραμείνετε στο Ηνωμένο Βασίλειο όπως 
παραμένετε τώρα.  
 

Μελλοντικά δικαιώματα  
Πολλά από αυτά θα εξαρτηθούν από τον τελικό χαρακτήρα της διευθέτησης μεταξύ του 
Ηνωμένου Βασιλείου και της ΕΕ και από τις ρυθμίσεις για την εποπτεία που θα 
συμφωνηθούν, αλλά τα δικαιώματά σας θα αποτελέσουν μέρος του βρετανικού δικαίου. Η 
Συμφωνία αποχώρησης θα αποτελέσει τη βάση για όλες τις προκλήσεις και τα γεγονότα 
γύρω από αυτή εξελίσσονται.  
 

Υπηρεσίες υποστήριξης για τους Ευρωπαίους Λονδρέζους 
Αυτός ο κόμβος παρέχει καθοδήγηση στους πολίτες της ΕΕ των 27 και στους πολίτες της 
Νορβηγίας, της Ισλανδίας, του Λιχτενστάιν και της Ελβετίας και των οικογενειών τους που 
ζουν στο Λονδίνο  
 
Ο στόχος είναι να σας βοηθήσει να προετοιμαστείτε για την εφαρμογή του καθεστώτος 
μόνιμου κατοίκου. Αν χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες από αυτές που υπάρχουν 
στη συγκεκριμένη σελίδα, μπορείτε να αναζητήσετε πληροφορίες στη λίστα των 
υπηρεσιών υποστήριξης για πρόσβαση σε αξιόπιστες, διαπιστευμένες και έμπιστες πηγές 
περαιτέρω υποστήριξης και πληροφοριών. 

Έχουμε δημιουργήσει επίσης ένα γλωσσάρι για να εξηγήσουμε μερικούς από τους όρους 
αυτού του κόμβου. Αυτές οι πληροφορίες δεν αποτελούν νομική συμβουλή και δεν πρέπει 
να βασίζεστε αποκλειστικά σε αυτές. 

Μπορείτε επίσης να εγγραφείτε για ενημερώσεις σχετικά με το Ενημερωτικός ιστότοπος 
του Υπουργείου Εσωτερικών του ΗΒ . 
  

https://eucitizensrights.campaign.gov.uk/
https://eucitizensrights.campaign.gov.uk/


 

 

Γλωσσάριο 

Παρακάτω ακολουθεί ένα γλωσσάριο λέξεων και όρων που θα σας βοηθήσουν να 
κατανοήσετε καλύτερα τη γλώσσα που χρησιμοποιείται για να περιγράψει την έξοδο του 
Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τι σημαίνει αυτό για εσάς. 

Οι όροι που περιλαμβάνονται εδώ μπορούν να αλλάξουν σύμφωνα με τη συμφωνία 
μεταξύ της ΕΕ και του Ηνωμένου Βασιλείου. 
 

Όρος Εξήγηση 

Άρθρο 50 

Πρόκειται για άρθρο της Συνθήκης της 
Λισαβόνας της ΕΕ, το οποίο παρέχει σε 
κάθε κράτος μέλος της ΕΕ το δικαίωμα να 
αποχωρήσει μονομερώς από την ΕΕ. 
Μόλις το κράτος μέλος κοινοποιήσει στο 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο την πρόθεσή του, η 
ΕΕ και το κράτος θα πρέπει να 
διαπραγματευτούν τις συμφωνίες 
αποχώρησης εντός προθεσμίας δύο ετών 

Βιομετρική ταυτότητα 

Είναι ένα διαβατήριο ή δελτίο ταυτότητας 
το οποίο διαθέτει ενσωματωμένο 
ηλεκτρονικό μικροεπεξεργαστή που 
περιέχει βιομετρικές πληροφορίες οι 
οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για 
την εξακρίβωση της ταυτότητας του 
κατόχου του διαβατηρίου ή της ταυτότητας 

Βιομετρική άδεια παραμονής  

Μια κάρτα διαμονής εκτός του ΕΟΧ, η 
οποία περιλαμβάνει στοιχεία όπως όνομα, 
ημερομηνία γέννησης, καθεστώς 
μετανάστευσης, συνθήκες διαμονής και 
βιομετρικά στοιχεία (αποτυπώματα και 
φωτογραφία) 

Βρετανική υπηκοότητα (βρετανική 
ιθαγένεια) 

Η βρετανική ιθαγένεια ή πολιτογράφηση 
δίνει σε ένα άτομο το δικαίωμα σε 
βρετανικό διαβατήριο και τα πλήρη 
δικαιώματα ενός πολίτη του Ηνωμένου 
Βασιλείου 



 

 

Συνεχής διαμονή 

Σύμφωνα με το Υπουργείο Εσωτερικών 
του ΗΒ (Home Office), η συνεχής διαμονή 
απλά σημαίνει ότι έχετε ζήσει ή ζείτε στο 
Ηνωμένο Βασίλειο (τουλάχιστον για 
συνεχόμενο διάστημα έξι μηνών σε κάθε 
περίπτωση) 

Εξαρτώμενοι συγγενής 

Το πρόσωπο αυτό είναι συγγενής του 
πολίτη της ΕΕ/ΕΟΧ, αλλά όχι σύζυγος, 
σύντροφος, σύντροφος σε διαρκή σχέση, 
τέκνο ή εξαρτώμενος γονέας αυτού. και 
κατέχει σχετικό έγγραφο   ως εξαρτώμενος 
συγγενής τους, συμπεριλαμβανομένων της 
οικογενειακής άδειας, της ληξιαρχικής 
πράξης γέννησης, της κάρτας διαμονής, 
του πιστοποιητικού μόνιμης διαμονής ή της 
κάρτας μόνιμης διαμονής που εκδόθηκε 
από το Ηνωμένο Βασίλειο σύμφωνα με 
τους κανονισμούς ΕΟΧ (το οποίο 
υποβλήθηκε μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2020) 

Παράγωγα δικαιώματα 

Ένα πρόσωπο που δεν πληροί τις 
προϋποθέσεις για το δικαίωμα διαμονής 
σύμφωνα με την οδηγία για την ελεύθερη 
κυκλοφορία της ΕΕ και δεν είναι πολίτης 
των ΕΕ/ΕΟΧ μπορεί να δικαιούται άλλο 
δικαίωμα διαμονής σύμφωνα με το δίκαιο 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), για 
παράδειγμα, κηδεμόνες μη πολίτες του 
ΕΟΧ παιδιών που έχουν γεννηθεί στη 
Βετανία και στην ΕΕ/ΕΟΧ και εξαρτώμενοι 
ενήλικες (συμπεριλαμβανομένων των 
υποθέσεων «Zambrano», «Chen», 
«Ibrahim» και «Texeira») 

Διπλή ιθαγένεια και διατήρηση των 
δικαιωμάτων της ΕΕ 

Ένα άτομο που έχει διπλή ιθαγένεια έχει 
πολιτογραφηθεί ως Βρετανός πολίτης, 
αλλά έχει επίσης την ιθαγένεια άλλου 
κράτους της ΕΕ και έχει ζήσει στο 
Ηνωμένο Βασίλειο ασκώντας τα 
δικαιώματά του ως πολίτης της ΕΕ πριν 
γίνει υπήκοος της Βρετανίας 

ΕΟΧ (Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος) 
Ο ΕΟΧ περιλαμβάνει την Ισλανδία, το 
Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία, χώρες που 
δεν ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση 



 

 

Τέλος της μεταβατικής περιόδου - 31 
Δεκεμβρίου 2020 

Αυτό είναι το τέλος της μεταβατικής 
περιόδου, όταν πρέπει να ολοκληρωθεί η 
αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από 
την ΕΕ 

ΕΕ 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) αποτελεί μια 
οικονομική και πολιτική συνεργασία 28 
χωρών. Η ΕΕ είναι η πιο πρόσφατη μορφή 
ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, μέσα στην 
οποία η ενιαία αγορά επιτρέπει στα αγαθά, 
τα κεφάλαια, τις υπηρεσίες και τα άτομα να 
κυκλοφορούν ελεύθερα μεταξύ των 
εθνικών συνόρων των κρατών μελών 

Χώρες της ΕΕ 

Αυστρία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Γαλλία, 
Γερμανία, Δανία, Ελλάδα, Εσθονία, 
Ηνωμένο Βασίλειο, Ιρλανδία, Ισπανία, 
Ιταλία, Κάτω Χώρες, Κροατία, Κύπρος, 
Λετονία, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, 
Μάλτα, Ουγγαρία, Πολωνία, Πορτογαλία, 
Ρουμανία, Σλοβακία, Σλοβενία, Σουηδία, 
Τσεχία, Φινλανδία  

Συνθήκες της ΕΕ 

Η ΕΕ βασίζεται σε μια σειρά νομικών 
συνθηκών μεταξύ των κρατών μελών της. 
Για παράδειγμα, το δικαίωμα της 
ελεύθερης κυκλοφορίας για τους πολίτες 
της ΕΕ θεσπίστηκε στο πλαίσιο μιας 
συνθήκης της ΕΕ και διέπεται από οδηγίες 
της ΕΕ 

Μέλη της οικογένειας 

Τα ακόλουθα πρόσωπα μπορούν να 
θεωρηθούν ως άμεσα μέλη οικογενείας 
ενός πολίτη ΕΕ/ΕΟΧ: ο/η σύζυγός τους ή 
ο/η σύντροφος, οι άμεσοι απόγονοι του 
υπηκόου ΕΕ/ΕΟΧ ή ο/η σύζυγός τους ή 
ο/η σύζυγος ή σύντροφος κάτω των 21 
ετών, οι εξαρτώμενοι άμεσοι ανιόντες 
συγγενείς του υπηκόου της χώρας του 
ΕΟΧ ή ο/η σύζυγος ή συντρόφός τους 

Οικογενειακή θεώρηση - visa 
(οικογενειακή άδεια EΟΧ) 

Η οικογενειακή άδεια ΕΟΧ αποτελεί 
θεώρηση (visa) εισόδου στο Ηνωμένο 
Βασίλειο για μέλη της οικογένειας εκτός 
του ΕΟΧ ή για εκτεταμένα μέλη της 
οικογένειας των πολιτών του ΕΟΧ 



 

 

Ελεύθερη κυκλοφορία 

Η ελεύθερη κυκλοφορία και η διαμονή των 
προσώπων αποτελεί δικαίωμα των 
πολιτών της ΕΕ και του ΕΟΧ και των 
μελών των οικογενειών τους να 
κυκλοφορούν και να διαμένουν ελεύθερα 
σε οποιαδήποτε χώρα της ΕΕ. Πρόκειται 
για θεμελιώδη αρχή που κατοχυρώνεται 
στο άρθρο 45 της Συνθήκης για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι 
πολίτες της ΕΕ δικαιούνται: 

• Να αναζητήσουν εργασία σε μια 
άλλη χώρα της ΕΕ 

• Να εργαστούν εκεί χωρίς την 
ανάγκη άδειας εργασίας 

• Να διαμείνουν εκεί για τον σκοπό 
αυτό 

• Να μείνουν εκεί ακόμη και μετά τη 
λήξη της απασχόλησης 

• Να απολαμβάνουν ίση μεταχείριση 
με τους πολίτες όσον αφορά την 
πρόσβαση στην απασχόληση, τις 
συνθήκες εργασίας και όλα τα άλλα 
κοινωνικά και φορολογικά 
πλεονεκτήματα 

Περίοδος χάριτος 

Είναι η περίοδος από την 1η Ιανουαρίου 
2021 έως τις 30 Ιουνίου 2021 όπου οι 
αιτήσεις για το καθεστώς μόνιμου κατοίκου 
και για το καθεστώς προσωρινού κατοίκου 
θα γίνονται αποδεκτές, παρόλο που το 
Ηνωμένο Βασίλειο έχει αποχωρήσει 
επισήμως από την ΕΕ 

Άδεια διαμονής αόριστης διάρκειας 
(ILR) 

Η άδεια διαμονής αόριστης διάρκειας 
αποτελεί ένα βρετανικό μεταναστευτικό 
καθεστώς διαθέσιμο στους πολίτες 
οποιασδήποτε χώρας που επιτρέπει σε 
ένα άτομο να ζήσει και να εργαστεί μόνιμα 
στο Ηνωμένο Βασίλειο. Συνήθως 
αποκτάται μετά από πέντε έτη συνεχούς 
διαμονής 

Υπόθεση Lounes 

Μια υπόθεση ορόσημο και απόφαση του 
Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου (ΔΕΚ) με την 
οποία ένας πολίτης της ΕΕ δεν χάνει το 
δικαίωμα να έχει ή να φέρει σύζυγο ή 



 

 

στενό μέλος της οικογένειάς του που δεν 
είναι πολίτης της ΕΕ, να διαμένει στο 
Ηνωμένο Βασίλειο μετά που γίνει Βρετανός 
πολίτης 

Μόνιμη κατοικία (PR) 

Οι πολίτες της ΕΕ και του ΕΟΧ μπορούν 
να υποβάλουν αίτηση για αυτό το μη 
υποχρεωτικό έγγραφο, προκειμένου να 
αποδείξουν τα μόνιμα δικαιώματα 
διαμονής τους μετά από πέντε συνεχή έτη 
διαμονής στο Ηνωμένο Βασίλειο βάσει της 
νομοθεσίας της ΕΕ, να εξασφαλίσουν τα 
δικαιώματα διαμονής των μελών της 
οικογένειάς τους που δεν είναι μέλη της ΕΕ 
ή ως απαίτηση για υποβολή αίτησης για 
απόκτηση της Βρετανικής ιθαγένειας πριν 
από τη θέσπιση του προγράμματος 
ένταξης στο καθεστώς μόνιμου κατοίκου 
της ΕΕ τον Μάρτιο του 2019. Δεν θα 
ισχύσει όταν το Ηνωμένο Βασίλειο 
εγκαταλείψει την ΕΕ, αλλά μπορεί να 
ανταλλάσσεται δωρεάν για το καθεστώς 
μόνιμου κατοίκου 

Καθεστώς διαμονής 

Στο συγκεκριμένο πλαίσιο, ο όρος 
αναφέρεται στα δικαιώματα μετανάστευσης 
και διαμονής ενός πολίτη ΕΕ/ΕΟΧ ή εκτός 
ΕΟΧ και των μελών της οικογενείας τους 
που δεν ανήκουν στον ΕΟΧ 

Πρόγραμμα ένταξης στο καθεστώς 
μόνιμου κατοίκου 

Το Υπουργείο Εσωτερικών εργάζεται για 
την ανάπτυξη ενός νέου προγράμματος, το 
οποίο επιτρέπει στους κατοίκους της ΕΕ 
και στα μέλη των οικογενειών τους να 
αποκτήσουν το μεταναστευτικό καθεστώς 
του Ηνωμένου Βασιλείου το οποίο θα 
χρειαστούν για να παραμείνουν εδώ 
μόνιμα μετά από το Brexit. Το πρόγραμμα 
ένταξης στο καθεστώς μόνιμου κατοίκου 
της ΕΕ θα είναι πλήρως ανοιχτό μέχρι τις 
30 Μαρτίου του επόμενου έτους. Οι 
πολίτες της ΕΕ και τα μέλη των 
οικογενειών τους θα πρέπει να υποβάλουν 
αίτηση έως τις 30 Ιουνίου 2021, σύμφωνα 
με το σχέδιο της συμφωνίας αποχώρησης 

Προθεσμία εγγραφής στο καθεστώς 
μόνιμου κατοίκου - 30 Ιουνίου 2021 

Αυτή είναι η προθεσμία υποβολής 
αιτήσεων για το καθεστώς μόνιμου 



 

 

κατοίκου. Μετά την ημερομηνία αυτή, θα 
επιτρέπεται στους ανθρώπους να 
υποβάλλουν αίτηση μόνο υπό εξαιρετικές 
περιστάσεις 

Υπήκοος τρίτης χώρας 
Ένας υπήκοος τρίτης χώρας στο Ηνωμένο 
Βασίλειο είναι ένα πρόσωπο που δεν είναι 
βρετανός, Ιρλανδός ή υπήκοος ΕΟΧ/ΕΕ 

Μεταβατική περίοδος (επίσης γνωστή 
ως περίοδος εφαρμογής) 

Μετά την επίσημη αποχώρηση του 
Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση, υπάρχει ένα σχέδιο για 
περιορισμένο χρονικό διάστημα πριν 
τεθούν σε ισχύ οι ενδεχόμενες μόνιμες 
ρυθμίσεις για τις σχέσεις Ηνωμένου 
Βασιλείου-ΕΕ. Η περίοδος αυτή θα λήξει 
στις 31 Δεκεμβρίου 2020.  Τα άτομα που 
υποβάλλουν αίτηση για καθεστώς μόνιμου 
κατοίκου πριν από την ημερομηνία αυτή θα 
επωφεληθούν τόσο από την προστασία 
της νομοθεσίας της ΕΕ όσο και από τη 
Συμφωνία αποχώρησης μεταξύ του 
Ηνωμένου Βασιλείου και της ΕΕ 

Συμφωνία αποχώρησης 

Είναι η διαπραγμάτευση της συμφωνίας 
μεταξύ του Ηνωμένου Βασιλείου και της 
ΕΕ. Στόχος της συμφωνίας είναι να 
καθορίσει τις ρυθμίσεις για την έξοδο του 
Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ τον 
Μάρτιο του 2019. Ένας από τους βασικούς 
τομείς που καλύπτει η παρούσα συμφωνία 
είναι τα δικαιώματα των πολιτών και τι θα 
συμβεί με τους πολίτες της ΕΕ που ζουν 
στο Ηνωμένο Βασίλειο και τους πολίτες 
του Ηνωμένου Βασιλείου που ζουν στην 
ΕΕ όταν το Ηνωμένο Βασίλειο εγκαταλείψει 
την ΕΕ  

 

 


