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Ημερομηνία Brexit – 29 Μαρτίου 2019

Επισκόπηση
Αν είστε πολίτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) που
ζείτε στο Τζέρσεϊ και επιθυμείτε να συνεχίσετε να
διαμένετε εδώ μετά τις 31 Δεκεμβρίου του 2020, εσείς
και τα μέλη της οικογένειας σας πρέπει να υποβάλετε
αίτηση στα πλαίσια του Σχεδίου Εγκατάστασης
Πολιτών της ΕΕ για το Τζέρσεϊ.
Το Σχέδιο Εγκατάστασης Πολιτών της ΕΕ για το
Τζέρσεϊ αφορά όλους τους πολίτες της ΕΕ που
διαμένουν στο Τζέρσεϊ και τα εγγύτερα μέλη της
οικογένειάς τους. Δεν είναι απαραίτητο τα μέλη της
οικογένειας να είναι από την ΕΕ. Μπορεί να είναι
από οποιοδήποτε κράτος του κόσμου και πρέπει να
συμπληρώσουν την δική τους χωριστή αίτηση.
Το Σχέδιο Εγκατάστασης Πολιτών της ΕΕ για το
Τζέρσεϊ δεν επηρεάζει οποιαδήποτε επιδόματά σας
στέγασης, εργασίας και υγείας.
Δεν χρειάζεται να κάνετε αίτηση αν είστε Ιρλανδός
ή Βρετανός υπήκοος.
Αν είστε κάτοικος του Τζέρσεϊ για περισσότερο από
5 έτη, δικαιούστε να σας χορηγηθεί η ιδιότητα του
εγκατεστημένου ατόμου. Αν κατοικείτε στο Τζέρσεϊ
για λιγότερο από 5 έτη, δικαιούστε την ιδιότητα
προεγκατάστασης.
Θα πρέπει να συμπληρώσετε μια σύντομη ηλεκτρονική
αίτηση. Θα είναι δυνατό να λάβετε βοήθεια τηλεφωνικά
ή αυτοπροσώπως αν το χρειάζεστε.
Τα εγγύτερα μέλη της οικογένειας που δεν διαμένουν
στο Τζέρσεϊ έως τις 31 Δεκεμβρίου του 2020, θα
έχουν την δυνατότητα να ακολουθήσουν το μέλος
της οικογένειας, υπήκοο της ΕΕ, στο Τζέρσεϊ,
οποιαδήποτε χρονική στιγμή στο μέλλον, εφόσον
η μεταξύ τους σχέση συνεχίζει να υφίσταται.

Επίσης προστατεύονται τα δικαιώματα των
παιδιών που έχουν γεννηθεί ή υιοθετηθεί μετά τις
31 Δεκεμβρίου 2020 καθώς και άλλων μελλοντικά
εξαρτώμενων μελών. Τα μέλη της οικογένειας που
δεν είναι πολίτες της ΕΕ θα πρέπει να αποδείξουν
την σχέση τους με ένα πολίτη της ΕΕ που διαμένει
εδώ.

Τι απαιτείται;
Το έντυπο της αίτησης θα σας ζητά βασικές
πληροφορίες για εσάς και τα μέλη της οικογένειάς
σας, όπως: ονοματεπώνυμα, διευθύνσεις, αριθμούς
διαβατηρίων, αριθμούς ταυτότητας και αριθμούς
κοινωνικής ασφάλισης.
•	Παρακαλείσθε να βεβαιωθείτε ότι διαθέτετε έγκυρο
διαβατήριο ή εθνική αστυνομική ταυτότητα.
•	Θα πρέπει να γνωρίζετε τον μήνα και έτος της
άφιξής σας στο Τζέρσεϊ.
•	Θα σας ζητηθεί να δηλώσετε αν υπάρχει εις
βάρος σας οποιαδήποτε καταδικαστική απόφαση
ποινικού δικαστηρίου σε οποιαδήποτε χώρα,
καθώς θα διενεργηθεί έλεγχος ποινικού μητρώου
για όλους τους αιτούντες και τα εξαρτώμενα μέλη
τους. Σε περίπτωση που δεν δηλώσετε τυχόν
καταδικαστικές αποφάσεις, αυτό μπορεί να
επηρεάσει την αίτηση σας.
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Διαδικασία αίτησης
μεταβείτε στη
σελίδα
www.gov.je

επιλέξτε
έντυπο
αίτησης
για το σχέδιο
εγκατάστασης

συμπληρώστε
την
ηλεκτρονική
αίτηση + κάντε
την πληρωμή

1. Η
 αίτηση στο Σχέδιο Εγκατάστασης γίνεται
διαδικτυακά. Για πρόσβαση στο έντυπο της
αίτησης επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.gov.je
ή www.one.gov.je χρησιμοποιώντας ηλεκτρονικό
υπολογιστή, φορητό υπολογιστή ή τηλέφωνο.
2.	Επιλέξτε το Έντυπο Αίτησης του Σχεδίου
Εγκατάστασης Πολιτών της ΕΕ για το Τζέρσεϊ.
3.	Συμπληρώστε την ηλεκτρονική αίτηση και κάντε
την πληρωμή ηλεκτρονικά. Κοστίζει £25 για κάθε
ενήλικα και £12,50 για κάθε παιδί κάτω των 16
ετών.
	Μπορείτε επίσης να υποβάλετε την αίτηση
ηλεκτρονικά στο Customer and Local Services
department [Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών και
Τοπικών Υπηρεσιών] στην οδό La Motte.
	Κάθε πολίτης της ΕΕ άνω των 16 ετών πρέπει να
συμπληρώσει χωριστή δική του αίτηση.
	Μόνο τα παιδιά κάτω των 16 ετών πρέπει να
συμπεριληφθούν στην αίτηση ενός γονέα ή
κηδεμόνα τους.

Θα
επικοινωνήσει
μαζί σας ένας
αρμόδιος για
να κανονίσει το
ραντεβού σας

βεβαιώστε
την ταυτότητα
και την
εθνικότητα σας
αυτοπροσώπως

η βεβαίωση
της ιδιότητας
εγκατεστημένου
ατόμου θα σας
σταλεί μέσω
email ή μέσω
ταχυδρομείου

4.	Ένας Αρμόδιος για την υπόθεση σας θα
επικοινωνήσει μαζί σας για να κανονίσει ραντεβού
για εσάς και την οικογένεια σας προκειμένου να
προσέλθετε και να προσκομίσετε τα έγγραφα
ταυτοποίησής σας και οποιαδήποτε άλλα στοιχεία
που ενδεχομένως είναι απαραίτητα.
5.	Θα πρέπει να προσέλθετε στο Τμήμα
Εξυπηρέτησης Πελατών και Τοπικών Υπηρεσιών
στην οδό La Motte ή στην Υπηρεσία Τελωνείων και
Μετανάστευσης του Τζέρσεϊ στο Maritime House
και να προσκομίσετε τα έγγραφα ταυτοποίησής
σας για επαλήθευση.
	Κάθε αιτών ή αιτούσα και τυχόν εξαρτώμενα
μέλη που περιλαμβάνονται στην αίτηση τους, θα
πρέπει να προσέλθουν αυτοπροσώπως για να
επιδείξουν τα απαραίτητα έγγραφα. Για παιδιά
κάτω των 16 ετών μαζί με το έγκυρο διαβατήριο ή
εθνική ταυτότητα, θα πρέπει να προσκομισθεί και
πιστοποιητικό γέννησης.
6.	Η
επιστολή
βεβαίωσης
της
Ιδιότητας
Εγκατεστημένου ατόμου θα σας σταλεί μέσω
email ή μέσω ταχυδρομείου.

Ειδοποίηση περί Απορρήτου
Η Jersey Customs and Immigration Service (JCIS) [Υπηρεσία Τελωνείων και Μετανάστευσης του Τζέρσεϊ] θα
ενεργεί ως «Υπεύθυνος επεξεργασίας» των δεδομένων σας και θα χρησιμοποιεί τα στοιχεία που υποβάλετε με
τρόπο που συμμορφώνεται με τον Data Protection (Jersey) Law 2018 [Νόμο για την Προστασία των Δεδομένων
(Τζέρσεϊ) του 2018].
Για τους σκοπούς του Σχεδίου Εγκατάστασης Πολιτών της ΕΕ για το Τζέρσεϊ, θα έχουμε ηλεκτρονική πρόσβαση σε
προσωπικά δεδομένα που διατηρεί η Υπηρεσία Κοινωνικής Ασφάλισης για τη διευκόλυνση της νόμιμης επεξεργασίας
συγκεκριμένων δεδομένων. Αυτά τα δεδομένα περιλαμβάνουν τον Αριθμό Κοινωνικής Ασφάλισής (SSN) σας, την
Ημερομηνία Γέννησής σας, το Καθεστώς Διαμονής σας, το ιστορικό των εισφορών σας και πληροφορίες που
αφορούν τις αιτήσεις για οποιεσδήποτε παροχές. Η υπηρεσία JCIS θα χρησιμοποιεί επίσης τα δεδομένα σας για
τη διεξαγωγή ελέγχων ποινικού μητρώου.
Δεν θα μπορέσουμε να σας χορηγήσουμε Ιδιότητα Εγκατάστασης στα πλαίσια του Σχεδίου Εγκατάστασης Πολιτών
της ΕΕ για το Τζέρσεϊ, εάν δεν διαθέτουμε επαρκείς πληροφορίες για εσάς καθώς και την άδεια σας για τη χρήση
τους όπως απαιτείται.
Μπορεί να χρειαστεί να διαβιβάσουμε πληροφορίες για την μεταναστευτική σας ιδιότητα σε άλλα τμήματα,
οργανισμούς και φορείς των Κρατών του Τζέρσεϊ. Παραδείγματα τέτοιων φορέων είναι (ενδεικτικά): η αστυνομία
και άλλες υπηρεσίες επιβολής του νόμου καθώς και τα δικαστήρια, τελωνεία και υπηρεσίες μετανάστευσης στο
Ηνωμένο Βασίλειο και τις Βρετανικές Νήσους.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματα σας και τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε τα
προσωπικά σας δεδομένα, ανατρέξτε στην πολιτική απορρήτου και διατήρησης στοιχείων της υπηρεσίας Τελωνείων
και Μετανάστευσης του Τζέρσεϊ, διαθέσιμη εάν πατήσετε εδώ.
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