
 

 

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ПЕРЕМІЩЕНИХ ОСІБ З УКРАЇНИ 

 

Ви можете в'їхати до Греції, дотримуючись наведених нижче процедур: 

1. Власники українських паспортів із біометричними даними можуть в'їхати через усі 

контрольно-пропускні пункти (наземні та повітряні) з максимальною тривалістю 

перебування 90 днів. 

2. Власники українських паспортів без біометричних даних (старого типу) можуть в'їхати 

через усі контрольно-пропускні пункти з необхідною візою для в'їзду або візою для 

транзиту з максимальною тривалістю перебування 90 днів. 

Увага: у вищевказаних випадках співробітники Грецької Поліції поставлять штамп у 

Вашому паспорті з датою в'їзду. 

 

3. Громадяни України, які не мають проїзних документів, можуть в'їхати лише через 

контрольно-пропускний пункт Промахонас, (телефону 0030-23230 41079) де Вам буде 

видано відповідний документ від співробітників Посольства України у Греції. Після 

проходження цієї процедури Ви маєте можливість перебування з максимальною 

тривалістю 90 днів. 

4. Якщо Ваші діти не мають проїзних документів, співробітники Грецької Поліції відзначать 

під штампом про в'їзд у Вашому паспорті кількість неповнолітніх дітей, яких Ви 

супроводжуєте.  

Увага: у такому випадку Ви повинні будете надати довідку про сімейне становище або 

свідоцтво про народження Ваших дітей. Якщо у Вас немає жодного з цих документів, 

Вам потрібно буде заповнити та подати спеціальний бланк відповідальної заяви з 

кількістю дітей, з ім'ям, з прізвищем, зі статтю і з датою народження кожного з них. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.astynomia.gr/index.php?option=ozo_content&perform=view&id=980&Itemid=96&lang


 

 

Надання тимчасового захисту 

 

Протягом проміжка часу 90 днів Службою Притулку Міністерства Міграції та Притулку 

Греції Вам буде надано тимчасовий захист на 1 (один) рік з правом доступу до легального 

працевлаштування та до медичного та фармацевтичного обслуговування, відповідно до 

Директиви 2001/55 Ради Європейського Союзу. Щодо процедури надання тимчасового 

захисту, прохання звертатися або по телефону номер :(0030)2131629600  або за 

електронною поштою : tp-support@migration.gov.gr  

Процедура отримання тимчасового захисту надається Міністерством міграції та притулку 

безкоштовно. Конкретніше, надаються безплатні послуги усного перекладу під час 

першої перевірки документів та під час запису для отримання посвідки проживання 

тимчасового захисту. Одночасно з посвідкою надаються податковий номер (ΑΦΜ) та 

номер соціального страхування (ΑΜΚΑ). 

 

 

Допомога та гостинність, що надається 

 

До завершення процедури видачі проїзних документів, у випадку якщо знадобиться, є 

можливість надання короткострокової гостинності у центрі гостинності відкритого типу у 

муніципалітеті Сінтики провінції Серрес для тих, хто цього бажає. 

Особи, які бажають надання гостинності на більш тривалий період та після завершення 

вищезгаданої процедури, можуть подати відповідний запит на адресу електронної пошти : 

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

 Міністерство Міграції та Притулку Греції надасть Вам місце для проживання в центрах 

гостинності, які воно має у своєму розпорядженні. 

 

Неповнолітні особи без супроводу 

У разі неповнолітніх без супроводу активується «Національний механізм реагування на 

надзвичайні ситуації для неповнолітніх без супроводу, які знаходяться в небезпечних умовах 

проживання» для переведення дітей до спеціальних центрів гостинності екстреного розміщення з 

подальшим дотриманням встановленої процедури ідентифікації (в разі потреби) та призначення 

опікуна. 

Просимо громадян України, які проживають в Греції та очікують прийняти та піклуватися про своїх 

неповнолітніх родичів з України, які прибувають до Греції без супроводу, забрати їх із пунктів 

mailto:tp-support@migration.gov.gr
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в'їзду. Більш детальніше, повнолітні родичі повинні бути присутніми на місці в’їзду (наприклад, на 

пункті Промахонас) після прибуття неповнолітнього без супроводу та мати з собою необхідні 

документи, які підтверджують родинний зв'язок з неповнолітнім, а також документи, в яких 

підтверджується згода батьків неповнолітньої дитини на надання піклування родичу, який забирає 

дитину з пункту в'їзду. Після оцінки органами влади та співробітниками Національного механізму 

повнолітнім родичам даватиметься можливість опікунства над неповнолітніми родичами. 

 

Контактна інформація 

 

години: Понеділок – П’ятниця 08.00-22.00, Субота: 11.00 – 17.00,  

 

телефонів: 0030 2132128888, 0030 6942773030, via WhatsApp or Viber 

 

Email: ssuam.tracing@migration.gov.gr 


