
ГРЕЦЬКА РЕСПУБЛІКА                                            Агіос Іоанніс Рентіс, 04.03.2022  

Міністерство міграції та притулку                      № Прот. 131035  

Управління правового забезпечення притулку та прийому  

                                                                                    Кому : 

Інформація: Дімітріос Карагуніс                         Дивіться таблицю Внутрішня розсилка  

Тел. 2132128860  

Ел. адреса: dm.karagkounis@migration.gov.gr  

Вул. Фівон  196-198,                                             Розсилка:  

Агіос Іоанніс Рентіс, 18233                                  Дивіться таблицю  

 

Тема: «Введення в дію Указу Президента 80/2006 щодо тимчасового захисту у зв'язку з 

масовим напливом переміщених осіб з України» 

 

МІНІСТР МІГРАЦІЇ ТА ПРИТУЛКУ 

 

Беручи до уваги:  

1. Положення:  

а) Указу президента  80/2006 «Надання тимчасового захисту у разі масового напливу 

переміщених іноземців» (А '82),  

б) Закону 4375/2016 «Організація та діяльність служби притулку, Апеляційної служби, 

Служби прийому та ідентифікації Генерального секретаріату  створення Генерального 

секретаріату для прийому, Адаптація грецького законодавства до положень Директиви 

2013/32 / ЄС Європейського парламенту та ради «щодо спільних процедур надання та 

скасування міжнародного захисту (повторне формулювання)» (L 180 / 29.6.2013), 

положення щодо працевлаштування бенефіціарів міжнародного захисту та інші 

положення» (A' 51),  

в) Указу президента 4/2020 «Створення Міністерства міграції та притулку, визначення його 

відповідальності та перерозподіл відповідальності між міністерствами» (A '4),  

г) Указу президента 6/2020 «Призначення міністра та заступника міністра» (А '5),  

д) Указу президента 106/2020 «Організація Міністерства міграції та притулку» (A '255).  
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2. Виконавче рішення Ради від 4 березня 2022 року щодо підтвердження масового 

припливу осіб переміщених з України згідно до  поняття  статті 5 Директиви Ради 

2001/55/ЄР від 20 липня 2001 року, що призвело до застосування тимчасового захисту .  

 

ВИРІШУЄМО 

Стаття 1 Забезпечення тимчасового захисту 

 

1. Підтверджується введення в дію Указу президента 80/2006 та надання дванадцяти 

місячного тимчасового захисту наступним категоріям осіб, які були переміщені з України з 

24 лютого 2022 року або пізніше внаслідок військового вторгнення Збройних сил Росії цієї 

дати:  

а. Громадяни України, які проживали в Україні до 24 лютого 2022 р.,  

б. Громадяни третіх країн за межами України або особи без громадянства, які на законних 

підставах проживали в Україні до 24 лютого 2022 року як особи, які мають статус 

міжнародного захисту або еквівалентного національного захисту,  

в. Членам сімей осіб, зазначених у вищезазначених випадках.  

2. Для цілей пункту в) частини 1 членами сім'ї вважаються наступні особи, якщо сім'я вже 

існувала та проживала в Україні до 24 лютого 2022 року:  

а) чоловік або дружина особи, яка підпадає під дію пунктів а) або б) частини 1, або особа, 

з якою проживає у вільному союзі в рамках стабільних стосунків доведених належним 

чином,  

в) неповнолітні діти особи, яка підпадає під дію пунктів а) або б) частини 1, або її 

чоловіка/його дружини, не залежно від того, чи вони народжені у шлюбі чи поза шлюбом 

чи усиновлені;  

c) інші близькі родичі, які проживали разом як частина сім'ї на момент  склавшихся 

обставин, пов'язаних з масовим припливом, і які повністю або переважно знаходяться на 

утриманні особи, зазначеної в пунктах a) або б) частини 1 на той час.  

3. Громадяни третіх країн, окрім громадян України або особи без громадянства, які 

можуть довести, що вони легально проживали в Україні до 24 лютого 2022 року на підставі 

дійсного дозволу на постійне проживання, виданого відповідно до законодавства України, 

і не можуть повернутися на безпечних і стійких умовах в країну або в регіон їх походження 

можуть подати запит на надання міжнародного захисту відповідно до положень Закону 

4636/2019 (A’ 169).  



Стаття 2 Гостинність, соціальна допомога, медичне обслуговування 

 

1. Особи, які користуються тимчасовим захистом відповідно до статті 1 цього Закону, 

можуть бути розміщені в центрах згідно до частини 4 статті 8 Закону 4375/2016 або 

підлягати  програмам гостинності, що діють під егідою Міністерства міграції та притулку. 

Місце проживання та будь-які відповідні питання визначаються виключно Службою 

прийому та ідентифікації Міністерства міграції та притулку.  

2. Особам які підлягають гостинності відповідно до попереднього пункту надається 

необхідна медична допомога, яка включає необхідне лікування захворювань, надання 

першої медичної допомоги та хоча б один медичний огляд.  

3. У разі, якщо вищезазначені особи не мають достатніх коштів для свого утримання, вони 

забезпечуються харчуванням та одягом.  

4. Справи осіб з особливими потребами розглядаються, таких як немовлята, літні люди, 

неповнолітні без супроводу, хворі, поранені, а також особи, які зазнали катувань, 

зґвалтування чи інших серйозних форм психічного, фізичного чи сексуального насильства  

розглядаються пріоритетно.  

 

Стаття 3 Прийнятність витрат 

 

Особи, які користуються тимчасовим захистом згідно до статті 1 цього Закону, вважаються 

шукачами міжнародного захисту на підставі забезпечення матеріальних умов прийому 

згідно до Закону 4636/2019. Витрати, понесені в результаті виконання цього рішення, 

покриваються за рахунок Фондів Європейського Союзу та являються прийнятними 

витратами програм забезпечення матеріальних умов прийому та гостинності та  чинних 

договорів забезпечення матеріальних умов прийому  або майбутніх контрактів, згідно до 

Виконавчого рішення Ради Європейського Союзу від 4 березня 2022 року. Чинність 

попередніх пунктів починається з 24 лютого 2022 року.  

 

МІНІСТР 

 

ПАНАГІОТІС МІТАРАКІС 

 

ВНУТРІШНЯ РОЗСИЛКА: 



1) Офіс Міністра міграції та притулку  

2) Офіс заступника Міністра  

3) Офіс службового секретаріату 

4) Координаційна служба  

5) Технічна служба  

6) Управління правового забезпечення притулку та прийому  

7) Головне управління адміністративно-фінансових служб 

8) Головне управління інформаційно-комунікаційних технологій та зв'язку  

9) Генеральний секретар з питань прийому шукачів притулку  

10) Служба прийому та ідентифікації  

• Офіс начальника управління   

• Офіс заступника начальника управління   

• Управління служби підтримки  

• Управління центрів прийому та ідентифікації  та закритих контрольованих структур на 

островах  

11) Генеральний секретаріат з питань міграційної політики  

12) Головне управління міграційної політики  

13) Генеральний директорат з координації та управління програмами Фонду притулку, 

міграції та інтеграції та Фонду внутрішньої безпеки та інших ресурсів  

14) Служба притулку (начальник управління)  

15) Спеціальний секретаріат з питань захисту неповнолітніх без супроводу  

16) Спеціальний секретаріат з координації залучених установ  

РОЗСИЛКА (електронною поштою):  

Всі міністерства  

- Офіси міністрів, заступників міністрів  

- Офіси генерального, спеціального секретарів та заступників секретарів 

- Офіси службових секретарів  

 



 

 


