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Ο δήμαρχος, Sadiq Khan, ξεκαθάρισε ότι οι πολίτες της ΕΕ που 
ζουν στο Λονδίνο ανήκουν εδώ και είναι ευπρόσδεκτοι. Για να 
σας βοηθήσει να ενημερωθείτε σχετικά με το τι σημαίνει το 
Brexit για εσάς και πώς μπορείτε να υποβάλλετε αίτηση για το 
καθεστώς μόνιμου κατοίκου (Settled Status), δημιούργησε έναν 
νέο κόμβο πληροφόρησης.

Τι σημαίνει το Brexit για τη διαμονή σας;
Εάν είστε Ευρωπαίος που κατοικεί εδώ βάσει της αρχής της 
ελεύθερης κυκλοφορίας, το καθεστώς διαμονής σας θα αλλάξει 
κατά την έξοδο του ΗΒ από την ΕΕ. Εάν θέλετε να συνεχίσετε να 
ζείτε και να εργάζεστε στο ΗΒ, θα πρέπει να υποβάλλετε αίτηση 
για νέο καθεστώς διαμονής – το καθεστώς μόνιμου κατοίκου. 
Εάν εσείς και τα μέλη της οικογένειάς σας είστε πολίτες χώρας 
των 27 μελών της ΕΕ (ΕΕ27) ή της Ισλανδίας, της Νορβηγίας, του 
Λιχτενστάιν ή της Ελβετίας (ΕΟΧ+) και ζείτε στο ΗΒ, θα πρέπει 
όλοι να υποβάλλετε αίτηση. Το ίδιο ισχύει και για πολίτες τρίτων 
χωρών των οποίων το καθεστώς μετανάστευσης εξαρτάται από 
μέλος της οικογένειας που είναι πολίτης χώρας ΕΕ27 ή ΕΟΧ+.

Πώς μπορείτε να υποβάλλετε αίτηση για το 
καθεστώς μόνιμου κατοίκου;
Το πρόγραμμα ένταξης στο καθεστώς μόνιμου κατοίκου 
θα ξεκινήσει πλήρως στις 30 Μαρτίου 2019 και πρέπει να 
υποβάλετε αίτηση μέχρι τις 30 Ιουνίου 2021. Η υποβολή των 
αιτήσεων είναι δωρεάν και μπορεί να γίνει και διαδικτυακά.

Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφθείτε το  
london.gov.uk/eu-londoners-hub


