
Stay in Scotland after Brexit

• Following decisions by the UK Government the UK has now left 
the EU.

• EU citizens* who are resident in the UK by 31 December 2020 will 
have to apply to the UK Government’s EU Settlement Scheme by 30 
June 2021 to continue living in the UK after that date.

• Their family members who are not UK citizens must also apply.
• Those with permanent residence documents must apply.
• EU citizens with indefinite leave to remain in the UK (ILR) do not 

need to apply, but can apply if they wish to do so.
• Irish citizens do not need to apply, but can if they wish to do so. 

• EU citizens who have been resident in the UK for five continuous 
years can apply for settled status. 

• EU citizens who have been resident in the UK for less than five 
years can apply for pre-settled status.

The Scottish Government is part funding Citizens Advice Scotland to 
operate an advice service to support people applying to the EU Settle-
ment Scheme. If you are experiencing difficulties with your EU Settle-
ment Scheme application and want additional support, advice or infor-
mation, you can phone Citizens Advice Scotland free on 0800 916 9847 
or check the opening hours of your local Citizens Advice Bureau. Find 
your local Citizens Advice Bureau at www.cas.org.uk/bureaux.
You can also find more information on how Brexit may affect you at  
www.mygov.scot/brexit.  

* EU citizens is used throughout this document to also refer to EEA and Swiss nationals who are 
eligible to apply to the EU Settlement Scheme.

Even if you have been resident in the UK for a long time you 
will still need to apply to the EU Settlement Scheme to continue 

living in the UK after Brexit.

What can I apply for?

Where can I get help?



Μείνετε στη Σκωτία μετά το Brexit

• Μετά από αποφάσεις της Κυβέρνησής του, το Ηνωμένο Βασίλειο έφυγε πλέον από την ΕΕ.
• Οι πολίτες της ΕΕ* οι οποίοι κατοικούν στο Ηνωμένο Βασίλειο στις 31 Δεκεμβρίου 

2020, θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση στο Πρόγραμμα Εγκατάστασης Πολιτών ΕΕ 
της Κυβέρνησης του Ηνωμένου Βασιλείου μέχρι τις 30 Ιουνίου 2021 για να συνεχίσουν 
να διαμένουν στο Ηνωμένο Βασίλειο μετά από αυτή την ημερομηνία.

• Τα μέλη των οικογενειών τους που δεν είναι πολίτες της ΕΕ πρέπει επίσης να 
υποβάλουν αίτηση.

• Όσοι έχουν άδεια μόνιμης διαμονής πρέπει να υποβάλουν αίτηση.
• Οι πολίτες της ΕΕ με άδεια παραμονής αορίστου χρόνου (ILR) στο Ηνωμένο Βασίλειο 

δεν χρειάζεται να υποβάλουν αίτηση, αλλά μπορούν να υποβάλουν εάν το επιθυμούν.
• Οι Ιρλανδοί πολίτες δεν χρειάζεται να υποβάλουν αίτηση, αλλά μπορούν να 

υποβάλουν εάν το επιθυμούν.

• Οι πολίτες της ΕΕ οι οποίοι είναι κάτοικοι του Ηνωμένου Βασιλείου για πέντε συνεχή 
έτη μπορούν να υποβάλουν αίτηση για καθεστώς εγκατεστημένου προσώπου.

• Οι πολίτες της ΕΕ οι οποίοι διαμένουν στο Ηνωμένο Βασίλειο για λιγότερο από 
πέντε χρόνια μπορούν να υποβάλουν αίτηση για καθεστώς προεγκατάστασης.

Η κυβέρνηση της Σκωτίας χρηματοδοτεί εν μέρει το Citizens Advice Scotland για τη 
λειτουργία μιας συμβουλευτικής υπηρεσίας προκειμένου να υποστηριχθούν όσοι θα 
ήθελαν να υποβάλουν αίτηση στο Πρόγραμμα Εγκατάστασης Πολιτών ΕΕ. Εάν 
αντιμετωπίζετε δυσκολίες με την αίτησή σας στο Πρόγραμμα Εγκατάστασης Πολιτών 
ΕΕ και θέλετε πρόσθετη υποστήριξη, συμβουλές ή πληροφορίες, μπορείτε να 
τηλεφωνήσετε δωρεάν στο Citizens Advice Scotland στο 0800 916 9847 να ελέγξετε τις 
ώρες λειτουργίας του τοπικού σας Γραφείου Υποστήριξης Πολιτών. Βρείτε το τοπικό 
σας Γραφείο Υποστήριξης Πολιτών στο https://www.cas.org.uk/bureaux.
Μπορείτε επίσης να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για το πώς μπορεί να σας 
επηρεάσει το Brexit στο www.mygov.scot/brexit.

* Ο όρος «πολίτες της ΕΕ» χρησιμοποιείται σε αυτό το ;έγγραφο και για τους υπηκόους του ΕΟΧ και της 
Ελβετίας οι οποίοι είναι επιλέξιμοι για υποβολή αίτησης στο Πρόγραμμα Εγκατάστασης Πολιτών ΕΕ.

Ακόμη και αν μένετε πολύ καιρό στο Ηνωμένο Βασίλειο, θα πρέπει και 
πάλι να υποβάλετε αίτηση στο Πρόγραμμα Εγκατάστασης Πολιτών ΕΕ 

για να συνεχίσετε να ζείτε στο Ηνωμένο Βασίλειο μετά το Brexit

Τι αιτείστε;

Πού μπορώ να ζητήσω βοήθεια;


