
16.Соціальна інтеграція - право на участь у програмах інтеграції (наприклад, відвідування курсів 
грецької мови), коли та де ці програми доступні

20. возз'єднання родини: з батьками
неповнолітнього/повнолітнього (за певних
умов)
– з повнолітнім чоловіком/повнолітньою
дружиною – з неповнолітніми дітьми – з
повнолітніми, не одруженими дітьми, з
серйозними проблемами зі здоров'ям

19.Соціальне забезпечення - ті ж права і на 

тих же умовах, що діють для громадян 

Греції, наприклад: посібник з безробіття, 

посібник з інвалідності та посібник для 

багатодітної сім'ї.

15.Соціальне забезпечення - ті ж права і на 

тих же умовах, що діють для громадян 

Греції, наприклад: посібник з безробіття та 

посібник з інвалідності.

14.Медичне обслуговування – право на медичне обслуговування на тих самих умовах, що 

діють для громадян Греції.

13.Освіта/навчання повнолітніх - на тих же умовах, що діють для мігрантів з видом на 

мешкання.

12.Освіта (неповнолітні) - Право на безкоштовну державну освіту.

11. Дозвіл на роботу - доступ до роботи на роботодавця, на надання послуг чи роботі або 

на здійснення незалежної економічної діяльності, на тих же умовах, що діють для 

громадян Греції (стаття 68 Закону 4375/2016)

10.Проїзні документи - після подання заяви до компетентного офісу видачі паспортів грецької 

поліції, після затвердження заяви на видачу паспорта потрібна оплата спеціального мита

9б. Вид на мешкання (або ВНМЕТ - Вид на мешкання єдиного 

типу, грец. ΑΔΕΤ) - видається безкоштовно і термін його дії 

складає 3 (три) роки. Для його продовження потрібна заява, 

термін дії оновленого ВНМ складає також три (3) роки.

9.9а. Вид на мешкання (або ВНМЕТ - Вид на мешкання єдиного 

типу, грец. ΑΔΕΤ) видається безкоштовно і термін його дії 

становить 1 (один) рік. Для його продовження потрібна заява, 

термін дії оновленого ВНМ становить два (2) роки.8.Ні

7.Збереження 

паспорта 

країни 

походження

6.Так
5.Чи може він 

отримати 

паспорт своєї 

країни?

1.Права осіб, які набули статусу міжнародного захисту

2.Видача рішення щодо надання статусу міжнародного захисту

3.Тип захисту

4.Володар статусу 

додаткового 

захисту

17.Володар 

статусу біженця

ΟΥΚΡΑΝΙΚΑ


