ΤΠΖΡΔΗΑ
ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΘΤΜΑΣΩΝ
ΠΟΗΟ ΔΗΝΑΗ Ο ΚΟΠΟ ΜΑ
Όηαλ θάπνηνο βηώλεη άκεζα (σο ζύκα) ή έκκεζα (π.ρ. σο κάξηπξαο ή ζπγγελήο) θάπνην έγθιεκα, θαιείηαη λα
επεμεξγαζηεί ςπρηθά ηε ζρεηηθή εκπεηξία. Σε ηέηνηεο πεξηπηώζεηο, ε εκθάληζε ζσκαηηθώλ θαη ςπρηθώλ
πξνβιεκάησλ απνηειεί κηα θπζηνινγηθή αληίδξαζε θαη κπνξνύλ λα πξνθύςνπλ θαη νηθνλνκηθέο δπζθνιίεο. Η
Υπεξεζία Υπνζηήξημεο Θπκάησλ έξρεηαη λα πξνζθέξεη βνήζεηα γηα ηελ επίιπζε παξόκνησλ πξνβιεκάησλ.

ΠΟΗΟΝ ΜΠΟΡΟΤΜΔ ΝΑ ΒΟΖΘΖΟΤΜΔ
Κπξίσο πξόζσπα πνπ έπεζαλ ζύκαηα αμηόπνηλσλ πξάμεσλ θαη δηνηθεηηθώλ παξαβάζεσλ θαηά ηεο ηδηνθηεζίαο
ζηελ Οπγγαξία.

ΠΩ ΜΠΟΡΟΤΜΔ ΝΑ ΒΟΖΘΖΟΤΜΔ
Σηα ζύκαηα αμηόπνηλσλ πξάμεσλ θαη δηνηθεηηθώλ παξαβάζεσλ θαηά ηεο ηδηνθηεζίαο ε Υπεξεζία Υπνζηήξημεο
Θπκάησλ







δίλεη ελεκέξσζε γηα ηα δηθαηώκαηα θαη ηηο δπλαηόηεηέο ηνπο·
παξέρεη ζπλαηζζεκαηηθή ζηήξημε·
ππνζηεξίδεη ηα ζπκθέξνληά ηνπο·
παξέρεη λνκηθή βνήζεηα, εμαζθαιίδνληαο ελ αλάγθε θαη δηθεγόξν·

ζε πεξίπησζε θξίζηκεο θαηάζηαζεο, θαηόπηλ αίηεζεο πνπ ππνβάιιεηαη εληόο 5 εκεξώλ από ηε
δηάπξαμε, κπνξεί λα ρνξεγήζεη άκεζν ρξεκαηηθό βνήζεκα.
Πέξαλ απηώλ, ηα ζνβαξά ζύκαηα θαη νη ζπγγελείο ησλ λεθξώλ από ηα εγθιήκαηα βίαο κπνξνύλ λα δεηήζνπλ
θξαηηθή ζπλδξνκή γηα ηε κείσζε ησλ ζπλεπεηώλ.
Οη πξναλαθεξόκελεο παξνρέο ππνζηήξημεο ρνξεγνύληαη ρσξίο ρξέσζε.

ΣΗ ΖΜΑΗΝΔΗ «ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΣΩΝ ΤΜΦΔΡΟΝΣΩΝ»
Η Υπεξεζία Υπνζηήξημεο Θπκάησλ παξέρεη εμαηνκηθεπκέλε ελεκέξσζε ζηα ζύκαηα γηα ηα ζεκειηώδε
δηθαηώκαηά ηνπο θαη γηα ηηο πγεηνλνκηθέο θαη θνηλσληθέο παξνρέο πνπ δηθαηνύληαη. Αλ ρξεηάδεηαη, βνεζά ζηε
ζπκπιήξσζε ησλ εληύπσλ άιισλ επίζεκσλ αξρώλ θαη ζηελ επηθνηλσλία κε ηηο αξκόδηεο ππεξεζίεο, αιιά
κπνξεί λα βνεζήζεη θαη ζηε δσξεάλ αλαπιήξσζε εγγξάθσλ πνπ εθιάπεζαλ. Οη πεξηζζόηεξεο ηνπηθέο
Υπεξεζίεο Υπνζηήξημεο Θπκάησλ κπνξνύλ λα πξνζθέξνπλ ηε βνήζεηα ςπρνιόγνπ γηα ηελ επεμεξγαζία ηεο
ηξαπκαηηθήο εκπεηξίαο πνπ επαθνινπζεί ηελ αμηόπνηλε πξάμε.

Δ ΣΗ ΥΡΖΗΜΔΤΔΗ ΣΟ ΑΜΔΟ ΥΡΖΜΑΣΗΚΟ ΒΟΖΘΖΜΑ
Μεηά ηελ αμηόπνηλε πξάμε πνπ δηαπξάρζεθε εηο βάξνο ηνπο, ε δηαζθάιηζε ησλ ζηνηρεησδώλ ζπλζεθώλ
δηαβίσζεο απνηειεί θπζηνινγηθό αίηεκα ησλ ζπκάησλ. Γηα ηνλ ζθνπό απηό κπνξνύλ λα δεηήζνπλ άκεζν
ρξεκαηηθό βνήζεκα γηα ζηέγαζε, έλδπζε, κεηαθίλεζε θαη δηαηξνθή, θαζώο επίζεο γηα ηαηξηθέο δαπάλεο θαη
έμνδα θεδείαο. Όκσο ην βνήζεκα απηό δελ είλαη απνδεκίσζε, δελ απνβιέπεη ζηελ αλαπιήξσζε ησλ
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ρξεκάησλ πνπ εθιάπεζαλ ή ησλ αληηθεηκέλσλ αμίαο πνπ ράζεθαλ κε άιιν ηξόπν ζπλεπεία κηαο αμηόπνηλεο
πξάμεο. Τν ρξεκαηηθό βνήζεκα απνηειεί ζπκβνιή ηεο Υπεξεζίαο Υπνζηήξημεο Θπκάησλ, κεηά από εμέηαζε
ηεο ζπγθεθξηκέλεο πεξίπησζεο, ζηελ αληηκεηώπηζε ηεο θξίζηκεο θαηάζηαζεο πνπ έρεη πξνθύςεη.

ΠΟΤ ΘΑ ΜΑ ΒΡΔΗΣΔ
Αλ γίλαηε ζύκα, θαιέζηε δωρεάν, 24 ώξεο ην 24σξν, ζην 06-80-225-225 ή απεπζείαο ηελ ηνπηθή Υπεξεζία
Υπνζηήξημεο Θπκάησλ ζε θάπνην από ηα ηειέθσλα ηεο πίζσ ζειίδαο. Οη ζπλεξγάηεο καο ζα θαηαηνπίζνπλ
ηνλ θαζέλα πνπ ζα ηειεθσλήζεη γηα ηηο δπλαηόηεηεο πνπ έρεη θαη γηα ην πώο κπνξεί λα ηηο ρξεζηκνπνηήζεη. Σε
νξηζκέλνπο λνκνύο ηεο ρώξαο ε Υπεξεζία Υπνζηήξημεο Θπκάησλ κπνξεί, εθόζνλ ρξεηαζηεί, λα ζηείιεη
εζεινληέο θαηόπηλ ηνπ ηειεθσλήκαηνο, κε αίηεζε εθείλνπ πνπ ηειεθώλεζε, νη νπνίνη ζα επηζθεθζνύλ ηα
ζύκαηα ηελ εκέξα θαη ώξα πνπ ζα ζπκθσλεζεί, πξνθεηκέλνπ λα ηνπο πξνζθέξνπλ πεξαηηέξσ βνήζεηα θαη λα
ηα δηεπθνιύλνπλ ζηηο ελέξγεηεο πνπ πξέπεη λα θάλνπλ.

ΣΗ ΘΑ ΥΡΔΗΑΣΔΗ ΓΗΑ ΝΑ ΒΟΖΘΖΟΤΜΔ
Αθνύ πιεξνθνξεζνύλ ηηο ιεπηνκέξεηεο ηνπ πεξηζηαηηθνύ, νη ζπλεξγάηεο καο ζα ζαο ελεκεξώζνπλ από ην
ηειέθσλν θηόιαο γηα ηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύλ γηα ηηο ελέξγεηεο πνπ έρεηε λα θάλεηε
θαη γηα ηελ πξνζθπγή ζηελ θάζε είδνπο βνήζεηα από ηελ Υπεξεζία Υπνζηήξημεο Θπκάησλ.
Σε πεξίπησζε πνπ δελ έρεηε αθόκε θαηαζέζεη κήλπζε σο ζύκα, νη ζπλεξγάηεο καο κπνξνύλ λα ζαο
βνεζήζνπλ θαη ζε απηό, αθνύ κάιηζηα γηα ηηο πεξαηηέξσ ελέξγεηεο απαηηείηαη βεβαίσζε όηη έρεη αξρίζεη ε
πνηληθή δηαδηθαζία. Μεηά από αίηεζή ζαο ε Αζηπλνκία έρεη ππνρξέσζε λα εθδώζεη ηε ζρεηηθή βεβαίσζε
ακέζσο ή, ην αξγόηεξνλ, κέζα ζε κία εκέξα – απηό απνηειεί δηθαίσκα θάζε ζύκαηνο.

ΜΖ ΓΗΣΑΔΣΔ ΝΑ ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΖΔΣΔ ΜΑΕΗ ΜΑ!

ΣΖΛΔΦΩΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΖ
ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΘΤΜΑΣΩΝ
06 80 225 225
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