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Μάρτιος 2019
Σε περίπτωση μη συμφωνίας, και μετά την ημερομηνία αποχώρησης, τα δικαιώματα των πολιτών της ΕΕ1 στο
Ηνωμένο Βασίλειο θα διέπονται από τη νομοθεσία του ΗΒ, η οποία θα πρέπει να ερμηνεύεται λαμβάνοντας υπόψη τις
υποχρεώσεις που υπέχει το ΗΒ βάσει της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Οι περισσότερες
από τις πληροφορίες που παρέχονται στο παρόν ενημερωτικό δελτίο βασίζονται σε ανακοινώσεις του ΗΒ.

Είμαι πολίτης της ΕΕ και ζω στο ΗΒ. Θα διατηρήσω το δικαίωμα
να ζω στο ΗΒ μετά την ημερομηνία αποχώρησης του ΗΒ;
Η κυβέρνηση του ΗΒ δήλωσε ότι «επιθυμεί να διαβεβαιώσει τους πολίτες της ΕΕ και τα μέλη των οικογενειών τους
που ζουν στο ΗΒ ότι είναι ευπρόσδεκτοι να παραμείνουν στο ΗΒ στην περίπτωση κατά την οποία υπάρξει σενάριο μη
συμφωνίας».
Βλ. το Έγγραφο πολιτικής της κυβέρνησης του ΗΒ σχετικά με τα δικαιώματα των πολιτών σε περίπτωση Brexit χωρίς
συμφωνία2.

Τι θα πρέπει να κάνω ως πολίτης της ΕΕ
εάν θέλω να συνεχίσω να ζω στο ΗΒ;
Εάν είστε πολίτης της ΕΕ, φτάσατε στο ΗΒ πριν από την ημερομηνία αποχώρησης και σκοπεύετε να συνεχίσετε
να ζείτε στο ΗΒ μετά τις 31 Δεκεμβρίου 2020, θα πρέπει να υποβάλετε αίτηση για την απόκτηση νέου καθεστώτος
μετανάστευσης του ΗΒ, το οποίο ονομάζεται «Settled Status» (καθεστώς εγκατεστημένου προσώπου) ή «pre-settled
Status» (καθεστώς δυνάμει εγκατεστημένου προσώπου). Θα πρέπει να υποβάλετε αίτηση για αυτό το νέο καθεστώς
μετανάστευσης ακόμη και αν είχατε ήδη λάβει καθεστώς μόνιμης διαμονής βάσει των κανόνων που ίσχυαν στο
παρελθόν. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το νέο καθεστώς μετανάστευσης μπορείτε να βρείτε στον δικτυακό
τόπο της κυβέρνησης του ΗΒ3.
Εάν είστε πολίτης της ΕΕ και φτάσατε στο ΗΒ μετά την ημερομηνία αποχώρησης, θα γίνετε δεκτός σύμφωνα
με τους κανόνες του ΗΒ για τη μετανάστευση και θα χρειάζεστε άδεια εισόδου ή παραμονής στο ΗΒ. Περισσότερες
πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο Έγγραφο πολιτικής της κυβέρνησης του ΗΒ σχετικά με τη μετανάστευση από την
30ή Μαρτίου 2019 σε περίπτωση μη συμφωνίας4.
Στο πλαίσιο του παρόντος δελτίου, ως «ΕΕ» νοούνται τα 27 κράτη μέλη της ΕΕ μετά την αποχώρηση του ΗΒ από την ΕΕ.
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Επισημαίνεται ότι εάν έχετε ιρλανδική υπηκοότητα, ενδεχομένως δεν θα χρειαστεί να υποβάλετε αίτηση για το νέο
αυτό καθεστώς μετανάστευσης, εάν καλύπτεστε από το καθεστώς της Κοινής Ταξιδιωτικής Περιοχής.

Ως πολίτης της ΕΕ, ποιο θα είναι το καθεστώς
των μελών της οικογένειάς μου (που δεν έχουν
υπηκοότητα του ΗΒ) τα οποία ζουν στο ΗΒ;
Ως πολίτης της ΕΕ, για τα μέλη της οικογένειάς σας (εφόσον δεν έχουν υπηκοότητα του ΗΒ) θα ισχύσει προθεσμία για να
εγκατασταθούν μαζί σας στο ΗΒ. Οι στενοί συγγενείς πρέπει να υποβάλουν σχετική αίτηση έως τις 29 Μαρτίου 2022.
Οι νέοι/νέες σύζυγοι και σύντροφοι (δηλαδή όταν η συζυγική ή συντροφική σχέση συνήφθη μετά την ημερομηνία
αποχώρησης) και οι άλλοι εξαρτώμενοι συγγενείς πρέπει να υποβάλουν αίτηση έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020. Εάν
τα μέλη της οικογένειάς σας δεν υποβάλουν αίτηση εντός των εν λόγω προθεσμιών, θα πρέπει να ζητήσουν άδεια
βάσει της πιο περιοριστικής νομοθεσίας του ΗΒ για τη μετανάστευση η οποία θα ισχύει τη χρονική στιγμή που θα
υποβάλουν αίτηση.

Ως πολίτης της ΕΕ, ποια θα είναι τα δικαιώματά μου όσον
αφορά την εργασία και την κοινωνική ασφάλιση;
Από την ημερομηνία αποχώρησης και μετά, το δικαίωμα εργασίας σας θα διέπεται από το δίκαιο του ΗΒ. Σας
συνιστούμε να απευθυνθείτε στις αρμόδιες αρχές του ΗΒ για να πληροφορηθείτε ποια δικαιώματα θα έχετε μετά την
ημερομηνία αποχώρησης όσον αφορά τις παροχές κοινωνικής ασφάλισης, όπως παροχές ασθενείας, οικογενειακές
παροχές, συνταξιοδοτικές παροχές, επιδόματα αναπηρίας και ανεργίας.
Η κυβέρνηση του ΗΒ ανακοίνωσε5 ότι οι πολίτες της ΕΕ και τα μέλη των οικογενειών τους στο ΗΒ θα διατηρήσουν τη
δυνατότητα να διαμένουν, να εργάζονται και να έχουν πρόσβαση σε παροχές κοινωνικής ασφάλισης στο ΗΒ, γενικά
όπως συμβαίνει τώρα. Η Επιτροπή αναμένει να επισημοποιηθούν σύντομα οι διαβεβαιώσεις που δόθηκαν.
Σας συνιστούμε τα εξής:

> να ενημερωθείτε σχετικά με τις προϋποθέσεις που πρέπει να πληροίτε για να εξακολουθήσετε να εργάζεστε στο

ΗΒ. Για παράδειγμα, μπορεί να χρειάζεστε άδεια εργασίας. Εάν εργάζεστε στο ΗΒ και ζείτε στην ΕΕ, ενδέχεται
επίσης να χρειαστείτε ειδικό έγγραφο για να εισέλθετε στο έδαφος του ΗΒ·

> να ζητήσετε πληροφορίες σχετικά με τις προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν τα μέλη της οικογένειάς σας
προκειμένου να εξακολουθήσουν να ζουν και να εργάζονται στο ΗΒ·

> να ζητήσετε πληροφορίες σχετικά με τις προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν τα παιδιά σας προκειμένου να
συνεχίσουν την εκπαίδευσή τους στο ΗΒ·

> να απευθυνθείτε στο ασφαλιστικό σας ίδρυμα για να ενημερωθείτε σχετικά με τα ασφαλιστικά σας δικαιώματα.
Εάν έχετε εργαστεί, διαμείνει ή ασφαλιστεί στο ΗΒ κατά το παρελθόν, σας συνιστούμε:

> να ζητήσετε αποδεικτικά των εν λόγω περιόδων εργασίας, διαμονής ή ασφάλισης από φορείς κοινωνικής
ασφάλισης του ΗΒ, όπως είναι η National Insurance.

> να υποβάλετε αμέσως αίτηση για την απόκτηση καθεστώτος προσωρινής ή μόνιμης μετανάστευσης βάσει των
κανόνων περί μετανάστευσης του ΗΒ.

> Για περισσότερες πληροφορίες, θα πρέπει να συμβουλευθείτε τις Ερωτήσεις και Απαντήσεις σχετικά με τις
συνέπειες της αποχώρησης του ΗΒ από την ΕΕ σε περίπτωση μη συμφωνίας6.
> Για περισσότερες πληροφορίες και βοήθεια, θα πρέπει να επικοινωνήσετε με την πρεσβεία της χώρας σας στο
ΗΒ7.
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Ποιο θα είναι το καθεστώς μου εάν είμαι
πολίτης της ΕΕ και υπήκοος του ΗΒ;
Ως πολίτης της ΕΕ που έχει επίσης βρετανική ιθαγένεια, θα μπορείτε να ζείτε στο ΗΒ με βάση τη βρετανική ιθαγένειά
σας.

Ποιο θα είναι το καθεστώς μου ως πολίτης της ΕΕ που ζει στο ΗΒ
και στενός συγγενής (δηλαδή σύζυγος, τέκνο) υπηκόου του ΗΒ;
Ως πολίτης της ΕΕ που είναι επίσης μέλος της οικογένειας πολίτη του ΗΒ, θα πρέπει να υποβάλετε αίτηση για νέο
καθεστώς μετανάστευσης του ΗΒ, το οποίο ονομάζεται «Settled Status» (καθεστώς εγκατεστημένου προσώπου)
ή «pre-settled Status» (καθεστώς δυνάμει εγκατεστημένου προσώπου), εάν σκοπεύετε να συνεχίσετε να ζείτε στο ΗΒ.

Ως πολίτης της ΕΕ που ζει στο ΗΒ, θα διατηρήσω το δικαίωμα
του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι στις τοπικές εκλογές;
Από την ημερομηνία αποχώρησης και μετά, το δικαίωμα του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι στις τοπικές εκλογές στο ΗΒ
θα εξαρτάται από τη νομοθεσία του ΗΒ.
Η κυβέρνηση του ΗΒ ανακοίνωσε8 ότι οι πολίτες της ΕΕ στο ΗΒ θα διατηρήσουν το δικαίωμα του εκλέγειν και του
εκλέγεσθαι στις τοπικές εκλογές του Μαΐου 2019 στην Αγγλία και τη Βόρεια Ιρλανδία. Το Κοινοβούλιο της Σκωτίας
και η Συνέλευση της Ουαλίας αποφασίζουν τα ίδια σχετικά με το δικαίωμα ψήφου στις οικείες τοπικές εκλογές. Κάθε
πολίτης της ΕΕ που θα εκλεγεί στην τοπική αυτοδιοίκηση σε αυτές τις εκλογές θα μπορεί να υπηρετήσει την πλήρη
θητεία για την οποία θα εκλεγεί.

Ως πολίτης της ΕΕ που ζει στο ΗΒ, θα διατηρήσω
το δικαίωμα του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι στις
εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο;
Από την ημερομηνία αποχώρησης, ως μετακινούμενος πολίτης της ΕΕ που έχει εγγραφεί στους καταλόγους για τις
εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο ΗΒ, θα πρέπει να εγγραφείτε στους εκλογικούς καταλόγους του κράτους
μέλους καταγωγής σας, εάν επιθυμείτε να συνεχίσετε να ψηφίζετε στις εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Το αν
έχετε δικαίωμα ψήφου ως πολίτης που διαμένει στο εξωτερικό εξαρτάται από το εθνικό δίκαιο του κράτους μέλους
καταγωγής σας.
Ως πολίτης της ΕΕ που διαμένει στο ΗΒ, θα πρέπει να ελέγξετε στο κράτος μέλος καταγωγής σας εάν έχετε το
δικαίωμα του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι στις προσεχείς εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που θα διεξαχθούν
μεταξύ 23ης και 26ης Μαΐου 2019. Για να βοηθήσει τους εκλογείς, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δημοσίευσε μια
σειρά ενημερωτικών δελτίων για κάθε χώρα, τα οποία περιλαμβάνουν επισκόπηση των όρων ψηφοφορίας και των
εθνικών σημείων επαφής9.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το αν και με ποιον τρόπο μπορείτε να ψηφίσετε από το ΗΒ στο κράτος μέλος
καταγωγής σας, βλ. Πωσ θα ψηφισετε απο το εξωτερικο10.
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