
 
 

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΕΚΤΟΠΙΣΘΕΝΤΑ ΑΤΟΜΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ 
 

 

Μπορείτε να εισέλθετε στην Ελλάδα ακολουθώντας τις παρακάτω διαδικασίες: 

1. Κάτοχοι Ουκρανικού διαβατηρίου με βιομετρικά χαρακτηριστικά μπορείτε να εισέλθετε από όλα 

τα σημεία εισόδου (χερσαία και εναέρια) με μέγιστο χρονικό διάστημα παραμονής 90 ημερών. 

 

2. Κάτοχοι Ουκρανικού διαβατηρίου χωρίς βιομετρικά χαρακτηριστικά (παλαιού τύπου) μπορείτε 

να εισέλθετε από όλα τα σημεία εισόδου με απαραίτητη την θεώρηση διέλευσης με μέγιστο 

χρονικό διάστημα παραμονής 90 ημερών. 

Προσοχή: για τις παραπάνω περιπτώσεις η ΕΛ.ΑΣ θα σας σφραγίζει το διαβατήριο σας με 

ημερομηνία εισόδου 

 

3. Ουκρανοί πολίτες που δεν φέρετε ταξιδιωτικά έγγραφα, μπορείτε να εισέλθετε μόνο από το 

Τμήμα διαβατηριακού ελέγχου Προμαχώνα, όπου εκεί θα σας χορηγείται σχετικό έγγραφο από 

προσωπικό της ουκρανικής πρεσβείας στην Ελλάδα. Με την διαδικασία αυτή έχετε την 

δυνατότητα μέγιστου χρονικού διαστήματος παραμονής 90 ημερών. 

 

4. Σε περίπτωση που τα παιδιά σας δεν διαθέτουν ταξιδιωτικά έγγραφα, υπάλληλοι της ΕΛ.ΑΣ θα 

σημειώνουν κάτω από την σφραγίδα εισόδου στο δικό σας διαβατήριο τον αριθμό των ανήλικων 

τέκνων που συνοδεύετε.  

Προσοχή: σε αυτή τη περίπτωση θα πρέπει να επιδείξετε πιστοποιητικό οικογενειακής 

κατάστασης ή ληξιαρχικής πράξης γέννησης των παιδιών σας. Σε περίπτωση που δεν έχετε 

στην κατοχή σας κανένα από αυτά τα έγγραφα θα πρέπει να συμπληρώσετε και να 

καταθέσετε υπεύθυνη δήλωση με τον αριθμό των τέκνων, το όνομα, το επώνυμο, το φύλο και 

την ημερομηνία γέννησής τους. 

 

Παροχή προσωρινής προστασίας 

 

Εντός του διαστήματος των 90 ημερών θα σας παρασχεθεί από την Υπηρεσία Ασύλου του 

Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου προσωρινή προστασία ενός (1) έτους με δικαίωμα 

πρόσβασης στην αγορά εργασίας και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη σύμφωνα με την Οδηγία 

2001/55 του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σχετικά με την διαδικασία παροχής 

προσωρινής προστασίας επικοινωνήστε μέσω mail στο : tp-support@migration.gov.gr. 

 

Σημαντικό: Η διαδικασία παροχής προσωρινής προστασίας παρέχεται δωρεάν από το 

Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου. Ειδικότερα, παρέχεται δωρεάν συνδρομή 

διερμηνείας στο helpdesk και κατά την πλήρη καταγραφή, ώστε να αποδοθεί η Άδεια 

Διαμονής Προσωρινής Προστασίας [ΑΔΠΠ] στον δικαιούχο, που αναγράφει/παρέχει 

ταυτόχρονα ΑΦΜ και ΑΜΚΑ. 

http://www.astynomia.gr/index.php?option=ozo_content&perform=view&id=980&Itemid=96&lang
mailto:tp-support@migration.gov.gr


 
 

 

 

 

Υλικές παροχές και φιλοξενία 

 

Μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία έκδοσης ταξιδιωτικών εγγράφων, όπου απαιτείται, υπάρχει 

δυνατότητα βραχυχρόνιας φιλοξενίας στην ανοικτή δομή της Σιντικής, για όσους το επιθυμούν. 

Όσοι επιθυμείτε φιλοξενία για μεγαλύτερο διάστημα και μετά την ολοκλήρωση της ως άνω 

διαδικασίας μπορείτε να καταθέσετε σχετικό αίτημα στο  

https://migration.gov.gr/accomodation-ukraine/  

 

Το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου θα σας διαθέσει χώρο στέγασης στις δομές 

φιλοξενίας που διαθέτει άμεσα. 

 

 

Ασυνόδευτα ανήλικα 

 

Στην περίπτωση ασυνόδευτων ανηλίκων, ενεργοποιείται ο Εθνικός Μηχανισμός Επείγουσας 

Ανταπόκρισης για Ασυνόδευτους Ανηλίκους σε Επισφαλείς Συνθήκες Διαβίωσης του Υπουργείου 

Μετανάστευσης και Ασύλου, για τη μεταφορά των παιδιών σε ειδικές δομές επείγουσας 

φιλοξενίας και κατόπιν ακολουθείται η προβλεπόμενη διαδικασία ταυτοποίησης (αν είναι 

απαραίτητο) και επιτροπείας. 

 

Παρακαλούνται όσοι πολίτες Ουκρανίας διαμένουν στην Ελλάδα και πρόκειται να δεχθούν και 

να φροντίσουν ανήλικους συγγενείς από την Ουκρανία, οι οποίοι καταφθάνουν στα Ελληνικά 

σημεία εισόδου ασυνόδευτοι, να παραλαμβάνουν τους ανηλίκους από τα σημεία εισόδου. 

Ειδικότερα, οι ενήλικοι συγγενείς οφείλουν να βρίσκονται στο σημείο εισόδου (π.χ. στον 

Προμαχώνα) κατά την άφιξη του ασυνόδευτου ανηλίκου και να φέρουν τα απαραίτητα έγγραφα 

που καταδεικνύουν τη συγγενική σχέση με τον ανήλικο καθώς και έγγραφα από τα οποία να 

προκύπτει η συναίνεση των γονέων του ανηλίκου να αναληφθεί η φροντίδα του από τον 

παραλαμβάνοντα συγγενή. Κατόπιν αξιολόγησης από τις Αρχές και των συνεργατών του Εθνικού 

Μηχανισμού, οι ενήλικοι συγγενείς θα έχουν τη δυνατότητα να αναλάβουν τη φροντίδα του 

ανήλικου συγγενή τους. 

 

Στοιχεία Επικοινωνίας:  

 

Ωράριο: Δευτέρα – Παρασκευή 08:00 – 22:00, Σάββατο 11:00 – 19:00 

 

Τηλέφωνα: 0030 2132128888, 0030 6942773030, μέσω WhatsApp ή Viber 

 

Email: ssuam.tracing@migration.gov.gr 

https://migration.gov.gr/accomodation-ukraine/


 
 

 

 

 

 

 


