
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μπορείτε να κάνετε χρήση των δικαιωμάτων αυτών στις εξής χώρες: Αυστρία, Βέλγιο, 

Βουλγαρία, Γαλλία, Γερμανία, Δανία, Ελλάδα, Εσθονία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ιρλανδία, 

Ισπανία, Ιταλία, Κάτω Χώρες, Κροατία, Κύπρος, Λετονία, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, 

Μάλτα, Ουγγαρία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σλοβακία, Σλοβενία, Σουηδία, Τσεχία,  

και Φινλανδία.  
 

Μπορείτε επίσης να υποβάλετε αίτηση ασύλου (διεθνής προστασία) ανά πάσα στιγμή.  
 

Πόσο διαρκεί η προσωρινή προστασία; 

 Διαρκεί έως τις 4 Μαρτίου 2023 και μπορεί να ανανεωθεί αυτόματα για ένα ακόμη έτος 

(για περιόδους έξι μηνών), δηλαδή έως τις 4 Μαρτίου 2024. Η περίοδος αυτή μπορεί να 

παραταθεί για ένα ακόμη έτος, ανάλογα με την κατάσταση στην Ουκρανία. 
 

Τι πρέπει να γνωρίζετε σχετικά 
με την προσωρινή προστασία  

▪ δικαιώματα διαμονής  

 

▪ πρόσβαση στην αγορά εργασίας για την άσκηση μισθωτής ή μη μισθωτής 
δραστηριότητας 

 

▪ κατάλληλο κατάλυμα 

 

▪ κοινωνική πρόνοια και μέσα διαβίωσης, εάν χρειάζεται 

 

▪ ιατρική περίθαλψη  

 

▪ ιατρική ή άλλη βοήθεια σε περίπτωση που έχετε ειδικές ανάγκες 

 

▪ πρόσβαση στην εκπαίδευση για παιδιά κάτω των 18 ετών  

 

▪ δικαίωμα οικογενειακής επανένωσης με μέλη της βασικής οικογένειας (ρωτήστε 
τις αρχές για λεπτομέρειες)  

Η προσωρινή προστασία προσφέρει άμεση και αποτελεσματική προστασία στα άτομα που 

εγκαταλείπουν την Ουκρανία. Αυτό σας παρέχει ορισμένα δικαιώματα, μεταξύ των 

οποίων:  

 

ΕΡΓΑΣΙΑ 

Τα δικαιώματά μου 
EL 



 

 

Πώς μπορώ να κάνω χρήση των δικαιωμάτων που 

σχετίζονται με την προσωρινή προστασία; 

Ενημερώστε τις εθνικές Αρχές ότι επιθυμείτε να κάνετε χρήση των δικαιωμάτων που 

συνδέονται με την προσωρινή προστασία και να λάβετε άδεια διαμονής. Τα προσωπικά σας 

δεδομένα θα καταχωριστούν και μπορεί να σας ζητηθεί να προσκομίσετε το διαβατήριό 

σας ή άλλα έγγραφα ταυτοποίησης. 

Ποιος δικαιούται προσωρινή προστασία; 

▪ Ουκρανοί υπήκοοι, πρόσφυγες στην Ουκρανία και μέλη των οικογενειών τους που 
ζούσαν στην Ουκρανία πριν από τις 24 Φεβρουαρίου 2022.  

▪ Ανιθαγενείς και μη Ουκρανοί υπήκοοι που ζούσαν στην Ουκρανία πριν από τις 24 
Φεβρουαρίου 2022 με άδεια μόνιμης διαμονής, οι οποίοι δεν είναι σε θέση να 
επιστρέψουν με ασφάλεια στη χώρα καταγωγής τους.  

 

▪ Ταξιδεύετε με παιδί, ηλικιωμένο άτομο 

ή άτομο με αναπηρία 

▪ Έχετε μέλος της οικογένειάς σας στην 

ΕΕ 

▪ Θέλετε να βρείτε την οικογένειά σας 

▪ Είστε κάτω των 18 ετών και έχετε έρθει 

χωρίς τους γονείς σας ή με πρόσωπο 

άλλο από τους γονείς σας 

▪ Χρειάζεστε ιατρική βοήθεια, έχετε 

αναπηρία ή ειδικές ανάγκες 

▪ Έχετε υποστεί επίθεση, τραυματισμό, 

απειλή, εξαναγκασμό ή πίεση να 

κάνετε κάτι παρά τη θέλησή σας, από 

αγνώστους ή από κάποιον που 

γνωρίζετε 

▪ Κάποιος σας προσφέρει βοήθεια 

ζητώντας ανταλλάγματα 

▪ Να ενημερώνετε συνεχώς την 

οικογένεια και τους φίλους σας για το 

πού βρίσκεστε 

▪ Να είστε προσεκτικοί όταν δέχεστε 

βοήθεια από αγνώστους που δεν 

προέρχονται από τους επίσημους 

φορείς 

▪ Να διατηρείτε ασφαλή και να 

φωτογραφίζετε τα έγγραφά σας. Μην 

εμπιστεύεστε τα έγγραφα και το 

τηλέφωνό σας σε κανέναν 

▪ Εάν νομίζετε ότι κινδυνεύετε, καλέστε 

τον δωρεάν αριθμό έκτακτης ανάγκης 
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▪ Μην κοινοποιείτε ποτέ τα προσωπικά 

σας στοιχεία ή φωτογραφίες σας σε 

αγνώστους στο διαδίκτυο  

Ενημερώστε τις Αρχές εάν 

 

Για την ασφάλειά σας 

 

Τι συμβαίνει αν δεν δικαιούμαι προσωρινή προστασία αλλά 

δεν μπορώ να επιστρέψω στη χώρα μου με ασφάλεια; 

Στην περίπτωση αυτή, μπορείτε να υποβάλετε αίτηση ασύλου (γνωστή και ως διεθνής προστασία).  

 

© Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Άσυλο (EUAA), 2022 

Το έγγραφο εκπονήθηκε από τον EUAA για να συνδράμει τις αρχές των κρατών μελών της ΕΕ στην παροχή 

πληροφοριών σε άτομα που εγκαταλείπουν την Ουκρανία λόγω της εισβολής. Επιτρέπεται η αναπαραγωγή με 

αναφορά της πηγής. 
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Για περαιτέρω 
πληροφορίες μπορείτε 
να απευθυνθείτε στον 


