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Οι πληροφορίες αυτές προορίζονται μόνο για καθοδήγηση. Βασίζονται στο πώς κατανοούμε τις τρέχουσες 
προτάσεις, και είναι ορθές κατά τη στιγμή της εκτύπωσης. Το Πρόγραμμα Δικαιώματα των Πολιτών της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης δεν φέρει καμία ευθύνη για ενέργειες που αναλαμβάνονται βάσει των παρεχόμενων πληροφοριών και 
συνιστάται να λαμβάνονται οι κατάλληλες επαγγελματικές συμβουλές. 

ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

SETTLED STATUS 
Είναι ένα νέο σύστημα μετανάστευσης για τους πολίτες της ΕΕ και του ΕΟΧ και τα μέλη των οικογενειών 
τους που επιθυμούν να συνεχίσουν να ζουν στο Ηνωμένο Βασίλειο. Μπορεί επίσης να έχετε ακούσει για 
το «Πρόγραμμα Εγκατάστασης Πολιτών της ΕΕ».

Θα επιτρέπει σε εσάς και τα μέλη της οικογένειάς σας να συνεχίσετε να ζείτε, να εργάζεστε και να σπουδάζετε 
εδώ, στο Ηνωμένο Βασίλειο:.

Θα εξακολουθείτε να έχετε δικαιώματα στις:

 D δημόσιες υπηρεσίες, όπως υγειονομική περίθαλψη και σχολεία
 D δημόσια ταμεία και συντάξεις
 D Βρετανική ιθαγένεια, εάν πληροίτε τις προϋποθέσεις και θέλετε να υποβάλετε αίτηση.

ΠΟΙΟΙ ΜΠΟΡΟΎΝ ΝΑ ΎΠΟΒΑΛΛΟΎΝ ΑΙΤΗΣΗ;
Πολίτες της 

 D Ευρωπαϊκής Ένωσης
 D ή από τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο ή την Ελβετία 
 D ή τα μέλη των οικογενειών τους

οι οποίοι σχεδιάζουν να συνεχίσουν να ζουν στο Ηνωμένο Βασίλειο.

 x Οι Βρετανοί πολίτες δεν πρέπει να υποβάλουν αίτηση
 x Οι Ιρλανδοί πολίτες μπορούν να επιλέξουν, αλλά δεν χρειάζεται, να υποβάλουν αίτηση.
 x Οι κάτοχοι «άδειας παραμονής αορίστου χρόνου» ή «άδειας εισόδου αορίστου χρόνου» μπορούν, 

αλλά δεν χρειάζεται να υποβάλουν αίτηση.
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C. Εάν δεν έχετε έγκυρα έγγραφα ταυτότητας, ζητήστε βοήθεια από το Προξενείο ή τη Πρεσβεία 
σας..

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ 
ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ;
Θα λάβετε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που επιβεβαιώνει ότι υποβάλατε αίτηση. Μετά 
την πραγματοποίηση του ελέγχου ταυτότητας και διαμονής, θα λάβετε ένα email με έναν αριθμό 
αναφοράς και έναν σύνδεσμο προς μια κρατική υπηρεσία: view-and-prove-your-rights.homeoffice.
gov.uk. Για να συνδεθείτε, θα πρέπει να δώσετε τον αριθμό του διαβατηρίου σας, την ημερομηνία 
γέννησής σας και έπειτα πρόσβαση στο email και / ή στο τηλέφωνο που δώσατε κατά τη διάρκεια της 
αίτησης. Μετά από αυτό, θα μπορέσετε να δείτε απόδειξη της Μόνιμης Εγκατάστασής σας.. 

ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ: 
 Θα πρέπει να κάνετε την αίτησή σας μέχρι το τέλος Ιουνίου 2021. 

Για να παραμείνετε ενημερωμένοι επισκεφθείτε τη διεύθυνση : http://citizensrightsrproject.org ή κάνετε εγγραφή 
για να λαμβάνετε τα ενημερωτικά email μας https://bit.ly/2q7tGj5 
Για περισσότερες πληροφορίες στα Ελληνικά, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της κυβέρνησης: https://bit.ly/2KXi4Ji

http://citizensrightsproject.org
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 ! Εάν έχετε το έγγραφο μόνιμης κατοικίας, θα πρέπει να μεταφερθείτε στο καθεστώς μόνιμης 
εγκατάστασης. Για περισσότερες πληροφορίες: https://bit.ly/2RXTISG: Πρόγραμμα εγκατάστασης 
πολιτών ΕΕ (EU Settlement Scheme) για καθεστώς εγκατεστημένου προσώπου (settled status) και 
καθεστώς προεγκατάστασης (pre-settled status)

 ! ΠΩΣ ΚΑΝΩ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ;
 D Θα χρειαστεί να αποδείξετε τη ταυτότητά σας
 D Θα χρειαστεί να αποδείξετε την αδιάλειπτη διαμονή σας στο ΗΒ
 D Θα πρέπει να απαντήσετε κάποιες ερωτήσεις σχετικά με τη ποινική σας κατάσταση. 

ΤΙ ΧΡΕΙΑΖΟΜΑΙ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΝΩ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ 
ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ;

 D Αποδεικτικό ταυτότητας
 D Έλεγχος «αδιάλειπτης διαμονής στο Ηνωμένο Βασίλειο»
 D Πρόσφατη φωτογραφία σας
 D Αριθμός Εθνικής ασφάλισης, εάν διαθέτετε έναν
 D Έλεγχος ποινικού μητρώου
 D Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
 D Πρόσβαση σε τηλέφωνο iPhone ή Android. Εάν δεν διαθέτετε, μπορείτε να επισκεφθείτε ένα 

κέντρο ψηφιακής πρόσβασης ή να στείλετε τα έγγραφά σας στο Υπουργείο Εσωτερικών 
ταχυδρομικώς.

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΤΑΎΤΟΤΗΤΑΣ;
 D Εάν είστε πολίτης ΕΕ / ΕΟΧ: έγκυρο εθνικό δελτίο ταυτότητας ή έγκυρο 

διαβατήριο.
 D Εάν είστε μέλος οικογένειας μη υπηκόων της ΕΕ: βιομετρική κάρτα διαμονής ή 

βιομετρική άδεια παραμονής.

ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ «ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΗΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ»;
Όταν υποβάλετε αίτηση, τα κρατικά όργανα του Ηνωμένου Βασιλείου θα ανταλλάξουν τα στοιχεία 
σας προκειμένου να προσδιορίσουν το χρονικό διάστημα της διαμονής σας στο Ηνωμένο Βασίλειο.  
Ανάλογα με το χρονικό διάστημα που διαμένετε στο Ηνωμένο Βασίλειο, θα σας χορηγηθεί είτε 
«Καθεστώς Εγκατεστημένου Προσώπου» είτε «Καθεστώς προ-εγκατεστημένου προσώπου»:

 D Καθεστώς Μόνιμης Εγκατάστασης: Πολίτες της ΕΕ που έχουν πέντε ή περισσότερα χρόνια 
αδιάλειπτης διαμονής στο Ηνωμένο Βασίλειο·

 D Καθεστώς Προ-Εγκατάστασης: Πολίτες της ΕΕ που έχουν λιγότερο από πέντε χρόνια 
αδιάλειπτης διαμονής στο Ηνωμένο Βασίλειο. Μόλις φτάσετε το όριο των πέντε ετών, θα 
χρειαστεί να υποβάλετε ξανά αίτηση, αυτή τη φορά για το Καθεστώς Μόνιμης Εγκατάστασης.

Ως «αδιάλειπτη διαμονή» νοείται το χρονικό διάστημα τουλάχιστον 6 μηνών σε οποιαδήποτε 
δωδεκάμηνη περίοδο.

Εάν οι αυτόματοι έλεγχοι δεν λειτουργήσουν στην περίπτωσή σας, θα μπορείτε να υποβάλετε 
πρόσθετα αποδεικτικά στοιχεία, π.χ. φωτογραφίες ή σαρώσεις των εγγράφων σας. Για τον κατάλογο 

με τα αποδεκτά πρόσθετα στοιχεία μπορείτε απευθυνθείτε στον εξής σύνδεσμό: https://bit.ly/2CCROji 
(Annex Α: documentary evidence of continuous residence in the UK)

ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΝΙΚΟΎ ΜΗΤΡΩΟΎ;
 Η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου θα προβεί σε έλεγχο του ποινικού σας μητρώου. 
Εάν έχετε αμφιβολίες σχετικά με τη διεξαγωγή του ελέγχου αυτού, σας συμβουλεύουμε 
να επικοινωνήσετε με έναν δικηγόρο.

ΠΩΣ ΚΑΝΩ ΑΙΤΗΣΗ;
Χρειάζεστε σύνδεση στο ίντερνετ για να κάνετε αίτηση.

A. Αν δεν θέλετε να ταχυδρομήσετε τα έγγραφά σας στο Υπουργείο Εσωτερικών (Home Office) θα 
χρειαστείτε:

1. Πρόσβαση σε iPhone (7 ή μεγαλύτερη έκδοση) ή σε κινητό android (με 
λειτουργικό σύστημα 6.0 ή παραπάνω) και ρύθμιση “NFC”. Αν δεν έχετε 
πρόσβαση σε ένα από αυτά, μπορείτε είτε:

 D Να δανειστείτε 
 D Να σαρώσετε τα έγγραφά σας σε ένα σημείο ψηφιακής βοήθειας [https://bit.ly/2YwDV2k]
 D Να αποστείλετε τα έγγραφά σας στο Υπουργείο Εσωτερικών (Θα σας δοθεί διεύθυνση κατά τη 

διάρκεια της αίτησης). 

2. Βιομετρική απόδειξη ταυτότητας. Θα έχει το ακόλουθο λογότυπο: 

3. Σε τηλέφωνο Android, μεταβείτε στο κατάστημα εφαρμογών (ή 
στο Αpp Store για iPhone), και κάντε λήψη της εφαρμογής «EU 
Exit: ID Document Check app». Ακολουθήστε τις οδηγίες από την 
εφαρμογή (app). Αυτές περιλαμβάνουν: σάρωση της σελίδας με 
την φωτογραφία των εγγράφων σας, σάρωση του βιομετρικού 
τσιπ στα έγγραφα, λήψη μιας «selfie» και σάρωση του προσώπου 
σας και την ηλεκτρονική σας διεύθυνση. Αφού τελειώσετε τη 
διαδικασία την εφαρμογή, θα λάβετε επιβεβαίωση παραλαβής στο 
email σας καθώς και κωδικό επιβεβαίωσης στο κινητό σας. 

4. Θα μπορέσετε να τελειώσετε την αίτηση είτε στο κινητό σας είτε στον υπολογιστή σας δίνοντας 
τον αριθμό κοινωνικής ασφάλισής σας αν έχετε, δίνοντας τη τρέχουσα διεύθυνσή σας και 
απαντώντας ερωτήσεις σχετικά με την ποινική σας κατάσταση.

B. Αν δεν έχετε πρόσβαση σε iPhone ή σε κινητό Android και / ή σε βιομετρικά στοιχεία ταυτότητας, 
θα πρέπει να κάνετε αίτηση Online: https://bit.ly/2STR6oY [Apply to stay in the UK after it leaves the 
EU]].

Θα χρειαστεί να ταχυδρομήσετε τα έγγραφά σας. Θα σας δοθεί η διεύθυνση κατά τη διάρκεια της 
αίτηση.
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