
Σχέδιο διακανονισμού ΕΕ: Υποβάλετε αίτηση τώρα για την προστασία των 
δικαιωμάτων σας και των παιδιών σας 
 
Θέλουμε να σας υπενθυμίσουμε ότι εάν είστε πολίτης της ΕΕ, του ΕΟΧ ή της Ελβετίας, εσείς και τα 
μέλη της οικογένειάς σας (συμπεριλαμβανομένων των μελών της οικογένειας που δεν ανήκουν 
στον ΕΟΧ) ενδέχεται να έχετε δικαίωμα υποβολής αιτήσεων στοτης σύστημα διακανονισμούΕΕ 
(EUSS). Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων, για όσους ζούσαν στο Ηνωμένο Βασίλειο έως το τέλος 
της μεταβατικής περιόδου στις 23:00 GMT στις 31 Δεκεμβρίου 2020, είναι η 30η Ιουνίου 2021. 
 
 
 
 
 
 
Ποια είναι η διαδικασία υποβολής αιτήσεων;  
 
Οι αιτήσεις στο EUSS είναι δωρεάν. Η αίτηση απαιτεί να προσκομίσετε αποδεικτικά στοιχεία για την 
ταυτότητα και την εθνικότητά σας, τη διαμονή σας στο Ηνωμένο Βασίλειο και να δηλώσετε 
εγκληματικότητα. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το τι πρέπει να εφαρμόσετε μπορείτε να 
βρείτε εδώ και οι αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν ηλεκτρονικά στο GOV.UK χρησιμοποιώντας 
υπολογιστή, tablet ή κινητό τηλέφωνο.  
 
Εάν υποβάλετε αίτηση με επιτυχία στο EUSS, θα είστε όλοι σε θέση να συνεχίσετε να ζείτε και να 
εργάζεστε στο Ηνωμένο Βασίλειο μετά τις 30 Ιουνίου 2021. Οι επιτυχόντες υποψήφιοι λαμβάνουν 
είτε τοείτε το καθεστώς εγκατάστασηςκαθεστώς προεπιλογής . Αυτό σημαίνει ότι μπορείτε να 
συνεχίσετε να πληροίτε τα κριτήρια για πρόσβαση στα ίδια προνόμια και υπηρεσίες που κάνετε 
τώρα.  
 
Τα πιο πρόσφαταΥπουργείου Εσωτερικών μηνιαία στατιστικά του δείχνουν ότι έχουν υπάρξει πάνω 
από 5,1 εκατομμύρια αιτήσεις στο EUSS μέχρι στιγμής, με λίγο περισσότερο από 3 μήνες πριν από 
την προθεσμία. Επομένως, εάν δεν το έχετε κάνει ήδη, βεβαιωθείτε ότι έχετε κάνει αίτηση τώρα. 
 
Πώς υποβάλλετε αίτηση για λογαριασμό ενός παιδιού; 
 
Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για λογαριασμό του παιδιού σας ή μπορεί να υποβάλει αίτηση από 
μόνη της. Ένα παιδί είναι επιλέξιμο για διακανονισμό ή προκαθορισμένο καθεστώς εάν είναι κάτω 
των 21 ετών και είτε: 

● ΕΕ, ΕΟΧ ή Ελβετός πολίτης 
● όχι ΕΕ, ΕΟΧ ή Ελβετός πολίτης, αλλά είστε - ή ο σύζυγός σας ή ο πολιτικός σας σύντροφος 

είναι 

υπάρχουν πολλά άλλα χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με αυτό εδώ στο GOV.UK. 
 
Πού μπορείτε να λάβετε υποστήριξη;  
 
Υπάρχει πολλή βοήθεια και υποστήριξη για να σας βοηθήσουμε στην υποβολή αίτησης. 
 
Σχέδιο Διακανονισμού της ΕΕ καθοδήγηση 

Children of all ages (21 and under) require their own immigration status and are not 
covered by a parent’s application to the EU Settlement Scheme. An application must be 

made for every eligible child within a family. 

https://www.gov.uk/settled-status-eu-citizens-families
https://www.gov.uk/settled-status-eu-citizens-families
https://www.gov.uk/settled-status-eu-citizens-families/what-youll-need-to-apply
https://www.gov.uk/settled-status-eu-citizens-families/applying-for-settled-status
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.gov.uk%2Fsettled-status-eu-citizens-families%2Fwhat-settled-and-presettled-status-means&data=04%7C01%7CEmily.Swait%40homeoffice.gov.uk%7Ca860b045a8c144e5972e08d896a4cd79%7Cf24d93ecb2914192a08af182245945c2%7C0%7C0%7C637424981844137225%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=DwntVZWHr8CUHcHb84m89MDLMAyHHxUMKSlHxH1lKZo%3D&reserved=0
https://www.gov.uk/government/collections/eu-settlement-scheme-statistics
https://www.gov.uk/settled-status-eu-citizens-families/apply-settled-status-for-child


της ΕΕ, του ΕΟΧ και της Ελβετίας οι πολίτες μπορούν να ελέγξουν οδηγίες για τον τρόπο εφαρμογής, 
συμπεριλαμβανομένων πώς ένας γονέας ή κηδεμόνας θα ισχύουν για λογαριασμό του παιδιού τους 
(ren), για GOV.UK. 
 
Κέντρο επίλυσης προγράμματος διακανονισμού ΕΕ 
Για ερωτήσεις σχετικά με την αίτησή σας, μπορείτε να καλέσετε στο 0300 123 7379 ή στο +44 (0) 20 
3080 0010 από το εξωτερικό του Ηνωμένου Βασιλείου (Δευτέρα έως Παρασκευή, 8πμ έως 8μμ και 
Σάββατο έως Κυριακή, 9.30πμ έως 4.30μμ). Μάθετε για τις χρεώσεις κλήσεων.  
 
Assisted Digital 
Αυτή η δωρεάν υπηρεσία είναι διαθέσιμη μέσω τηλεφώνου και αυτοπροσώπως εάν δεν έχετε τη 
σωστή πρόσβαση, δεξιότητες ή εμπιστοσύνη για να συμπληρώσετε την ηλεκτρονική φόρμα 
αίτησης. Επικοινωνήστε με την ψηφιακή εταιρεία τηλεφωνώντας στο 03333 445 675 (Δευτέρα έως 
Παρασκευή, 9 π.μ. έως 5 μ.μ.). Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτεGOV.UK. 
 
Υπηρεσία σάρωσης εγγράφων ταυτότητας 
Αυτή η υπηρεσία είναι διαθέσιμη για την ολοκλήρωση του βήματος επαλήθευσης ταυτότητας, εάν 
δεν έχετε πρόσβαση στην εφαρμογή Έξοδος ΕΕ: Έλεγχος εγγράφου ταυτότητας. Ενδέχεται να 
υπάρχει διοικητική χρέωση για τη χρήση αυτής της υπηρεσίας. Για μια λίστα με τις τοποθεσίες, 
επισκεφτείτε GOV.UK. 
 
Κοινοτικές οργανώσεις 
Το Υπουργείο Εσωτερικών παρείχε χρηματοδότηση σε 72 οργανισμούς σε ολόκληρο το Ηνωμένο 
Βασίλειο για την παροχή βοήθειας και υποστήριξης στους πολίτες της ΕΕ και στα μέλη της 
οικογένειάς τους με την εφαρμογή του προγράμματος διακανονισμού ΕΕ. Βρείτε έναν οργανισμό 
τοπικής κοινότητας στον GOV.UK. ιστότοπο  
 
 
 
 

https://www.gov.uk/call-charges
https://www.gov.uk/government/publications/eu-settlement-scheme-assisted-digital-service/eu-settlement-scheme-assisted-digital-service
https://www.gov.uk/help-eu-settlement-scheme

