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Τι πρέπει να γνωρίζεις σχετικά με
την προσωρινή προστασία
Οι πληροφορίες αυτές
απευθύνονται σε σένα εάν
• είσαι κάτω των 18 ετών
• είσαι Ουκρανός ή ζεις στην
Ουκρανία και έφυγες λόγω του
πολέμου στις 24 Φεβρουαρίου
2022 ή μετά την ημερομηνία αυτή
• έφτασες:
• μόνος σου
• με πρόσωπο άλλο από
τους γονείς σου

Εάν δεν είσαι μαζί με τους γονείς σου,
ένας ενήλικας (που ορισμένες φορές
ονομάζεται επίτροπος ή εκπρόσωπος)
θα σε βοηθήσει με ό,τι χρειάζεσαι αλλά
και με ό,τι αφορά τη διαδικασία για την
προσωρινή προστασία.
Μπορείς πάντοτε να επικοινωνείς με
αυτό το πρόσωπο ή με άλλους
υπαλλήλους εάν νιώθεις φοβισμένος ή
χρειάζεσαι βοήθεια.

Να θυμάσαι

Τι σημαίνει προσωρινή
προστασία για σένα
Μπορείς να μείνεις στην ΕΕ μέχρι
να είναι ασφαλής η επιστροφή
σου.
Μπορείς να λάβεις βοήθεια για να
επικοινωνήσεις και να
επανενωθείς με την οικογένειά
σου, όταν αυτό θα είναι ασφαλές
για σένα.
Μπορείς να έχεις φαγητό, ρούχα,
ένα ασφαλές μέρος να μείνεις και
άλλα πράγματα που μπορεί να
χρειάζεσαι.
Μπορείς να πας στο σχολείο.
Μπορείς να πας στον γιατρό.

• Αν δεν καταλαβαίνεις κάτι,
μπορείς πάντα να ρωτάς.
• Όλες οι πληροφορίες που δίνεις
στις Αρχές είναι εμπιστευτικές.

Πόσο διαρκεί η προσωρινή
προστασία;
Έως τις 4 Μαρτίου 2023. Ανάλογα με την
κατάσταση, αυτό το χρονικό διάστημα
μπορεί να παραταθεί.

Aleksandra

Ποια είναι η διαδικασία;
•
•
•

Υπάρχουν άλλες μορφές
προστασίας;

Ένας υπάλληλος θα σε ρωτήσει για
σένα και την οικογένειά σου.
Θα σου ζητήσει να δείξεις έγγραφα
ταυτότητας (διαβατήριο, δελτίο
ταυτότητας κ.λπ.).
Θα λάβεις ένα επίσημο έγγραφο.

Ναι. Συζήτησε με τη βοήθεια ενός ενήλικα
τις επιλογές που έχεις με τις αρχές.

Ενημέρωσε τις Αρχές
εάν
•
•
•

•
•
•

Έχεις έρθει μόνος σου ή με πρόσωπο άλλο
από τους γονείς σου.
Θέλεις να επικοινωνήσεις και να
αναζητήσεις την οικογένειά σου.
Δεν καταλαβαίνεις τη γλώσσα — κάποιος
που μιλάει τη γλώσσα σου μπορεί να
βοηθήσει.
Δεν αισθάνεσαι καλά και χρειάζεσαι
γιατρό ή φάρμακα.
Φοβάσαι επειδή κάποιος σε απειλεί ή
προσπαθεί να σε πείσει να κάνεις κάτι
που δεν θέλεις. Μπορεί να κινδυνεύεις.
Γνωρίζεις παιδιά που χρειάζονται
βοήθεια.

Dmytro

Για την ασφάλειά σου
•
•
•

•
•
•

•

Μην μπαίνεις ποτέ σε αυτοκίνητο ή άλλο
όχημα με κάποιον που δεν γνωρίζεις.
Να επικοινωνείς συνεχώς με την οικογένειά
σου ή τους φίλους σου.
Να κρατάς ασφαλή τα σημαντικά έγγραφα
που έχεις (διαβατήριο, δελτίο ταυτότητας
κ.λπ.). Φωτογράφισέ τα.
Εάν έχεις τηλέφωνο, μην το δώσεις σε
κανέναν.
Εάν νομίζεις ότι κινδυνεύεις ή χρειάζεσαι
βοήθεια, κάλεσε το 112 ανά πάσα στιγμή. Η
κλήση αυτή είναι δωρεάν.
Μην μιλάς ποτέ στο διαδίκτυο με κάποιον
που δεν γνωρίζεις. Μην μοιράζεσαι τα
προσωπικά σου στοιχεία ή φωτογραφίες
σου.
Ζήτησε βοήθεια εάν νομίζεις ότι
κινδυνεύεις λόγω των ρούχων που φοράς,
της εμφάνισής σου ή της συμπεριφοράς
σου.
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