
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟ ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ (BENEFITS): 

1. Επίδομα στήριξης όσων αναζητούν εργασία (Jobseeker Allowance): 

Το εν λόγω επίδομα δίνεται σε όσους είναι άνω των 18 ετών, δεν είναι φοιτητές σε 

καθεστώς πλήρους απασχόλησης (not full-time students), διαμένουν στην Αγγλία, τη 

Σκωτία ή την Ουαλία, είναι διαθέσιμοι προς απασχόληση, επιθυμούν την ανεύρεση 

εργασίας στο Ηνωμένο Βασίλειο γι αυτό και πραγματοποιούν έρευνα εργασίας. Επίσης, 

όποιος εργάζεται εθελοντικά ή λιγότερο από 16 ώρες την εβδομάδα είναι υποψήφιος γι 

αυτό το επίδομα. Ακόμα, για την επιτυχή αίτηση του επιδόματος ανεργίας απαιτείται το 

άτομο που υποβάλλει τα χαρτιά του να έχει λιγότερο από 16.000 στερλίνες στο 

λογαριασμό του, να διαμένει τουλάχιστον 3 μήνες στο ΗΒ, και να έχει Αριθμό Εθνικής 

Ασφάλισης (National Insurance Number). Για υπηκόους κρατών από τον Ευρωπαϊκό 

Οικονομικό Χώρο (χώρες Ε.Ε., Νορβηγία, Ισλανδία, Λιχτενστάιν) απαιτείται, επιπλέον, 

ότι ο αιτούμενος το επίδομα είχε εισόδημα άνω των 153 στερλινών την εβδομάδα για 

τους προηγούμενους τρεις μήνες. Το ύψος του συγκεκριμένου επιδόματος μπορεί να 

ανέλθει μέχρι τις 72,4 στερλίνες την εβδομάδα για όσους είναι άνω των 25 ετών και 

μέχρι 57,35 στερλίνες την εβδομάδα για όσους είναι από 18 έως 24 ετών.  

Περισσότερες πληροφορίες στους κάτωθι συνδέσμους:  

https://www.gov.uk/jobseekers-allowance/eligibility 

http://www.entitledto.co.uk/benefits-calculator/entitlementcalculator.aspx?e2dwp=y  

 

2. Επίδομα στέγασης (Housing Benefit): 

Σύμφωνα με την κυβέρνηση του ΗΒ, όσοι νοικιάζουν σπίτι στο ΗΒ και  θεωρούνται 

χαμηλού εισοδήματος (λιγότερο από 16.000 στερλίνες στο λογαριασμό τους) 

δικαιούνται το συγκεκριμένο επίδομα. Επιπροσθέτως, το συγκεκριμένο επίδομα μπορεί 

να χορηγηθεί ακόμα κι αν το άτομο που το ζητεί, εργάζεται ή έχει υποβάλλει τα χαρτιά 

του και για άλλα επιδόματα.  Το ύψος του συγκεκριμένου επιδόματος εξαρτάται από 

πολλούς παράγοντες. Περισσότερες πληροφορίες στους κάτωθι συνδέσμους: 

https://www.gov.uk/housing-benefit/overview 

https://www.gov.uk/housing-benefit/what-youll-get  

 

Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τη χορήγηση κι άλλων επιδομάτων: 

https://www.gov.uk/search?q=benefits 
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 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΣΤΟ ΗΒ (Tax Resident Status): 

Ο φόρος εισοδήματος στο ΗΒ εξαρτάται από το εάν κάποιος θεωρείται κάτοικος στο ΗΒ. 

Πιο συγκεκριμένα, εάν κάποιος έχει διαμείνει πάνω από 183 μέρες στο ΗΒ μέσα σε ένα 

έτος ή έχει την κατοικία του μόνο στο ΗΒ θεωρείται κάτοικος του ΗΒ και φορολογείται 

αναλόγως. Περισσότερες πληροφορίες στους κάτωθι συνδέσμους:  

http://tools.hmrc.gov.uk/rift/screen/SRT+-+Combined/en-GB/summary?user=guest  

https://www.gov.uk/tax-foreign-income/residence 

https://online.hmrc.gov.uk/shortforms/form/PT_CertOfRes?dept-name=&sub-dept-

name=&location=26&origin=http://www.hmrc.gov  

 

 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΣΤΟ ΗΒ 

Οι εργαζόμενοι υποχρεούνται να εγγραφούν στο εθνικό ασφαλιστικό σύστημα του ΗΒ 

μέσω της έκδοσης Αριθμού Εθνικής Ασφάλισης (National Insurance Number). Περισσότερες 

πληροφορίες στους κάτωθι συνδέσμους:  

https://www.gov.uk/national-insurance/your-national-insurance-number  

https://www.gov.uk/apply-national-insurance-number 

 

 ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ (Health care): 

Ο τομέας Υγείας στο ΗΒ καλύπτει πολλά ιατροφαρμακευτικά έξοδα δωρεάν. Απαιτείται το 

άτομο που διαμένει στο ΗΒ και επιθυμεί ιατροφαρμακευτική περίθαλψη να υποβάλλει 

αίτηση για την έκδοση ιατρικής κάρτας (NHS card) από το κοντινότερο ιατρικό κέντρο. 

Περισσότερες πληροφορίες στον κάτωθι σύνδεσμο:  

http://www.nhs.uk/Pages/HomePage.aspx 

 

 ΆΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ (Car/ Driving License) και ΜΗ ΒΡΕΤΑΝΙΚΕΣ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ: 

Όποιος είναι φοιτητής, επισκέπτης στο ΗΒ προερχόμενος από χώρα της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης ή της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Ζώνης, ή διαμένει στο ΗΒ έχοντας άδεια οδήγησης 

από χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Ζώνης έχει το δικαίωμα 

άδειας οδήγησης στο ΗΒ μέχρι να κλείσει τα 70 έτη. Επίσης, αυτοκίνητα με μη βρετανικές 

πινακίδες μπορούν να κυκλοφορούν ελεύθερα στο ΗΒ για συνολικό διάστημα έξι μηνών 

εντός ενός ημερολογιακού έτους. Μετά την παρέλευση του διαστήματος αυτού,  θα πρέπει 

να αποκτηθούν βρετανικές πινακίδες από το DVLA. Περισσότερες πληροφορίες στους 

κάτωθι συνδέσμους:  

https://www.gov.uk/driving-nongb-licence 

https://www.gov.uk/importing-vehicles-into-the-uk/temporary-imports   
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