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1.

Загальна інформація
Мова
Офіційною мовою в країні є новогрецька. У Північній Греції існує мусульманська
меншина, до складу якої входять носії турецької, болгарської та циганської мов. У
школах англійська мова викладається як перша іноземна.

Адміністративний устрій

Українська діаспора
На даний момент у Греції проживає близько 25 000 українців, які зосереджені
переважно в Афінах, Салоніках і Патрах. Значна кількість українців проживає
на островах Крит і Родос. Існує спеціальний сайт / блог української діаспори
(спільноти), який доступний за посиланням:
https://www.ukranorama.gr/ua/pro-nas. Сайт містить актуальні новини й корисну
інформацію (лише грецькою й українською мовами). Ознайомитися з іншими
волонтерськими організаціями українців у Греції можна на веб-сторінці https://
greece.mfa.gov.ua/en/partnership/162-ukrajinci-u-greciji

Країна поділяється на 13 адміністративно-географічних регіонів. Афіни є столицею і
найбільшим містом країни. Наступним за величиною є місто Салоніки.

Населення
За підрахунками, чисельність населення станом на січень 2021 року становила
10 678 мільйонів осіб.

Контактні номери екстрених служб
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦

Поліція: 100
Пожежна охорона: 199
Європейський номер невідкладної допомоги: 112
Швидка медична допомога: 166
Берегова охорона: 108
Лінія з протидії торгівлі людьми: 1109
Генеральний секретаріат із питань гендерної рівності (гендерно
зумовленого й домашнього насильства): 15900
Служба захисту дітей (The Smile of the Child): 1056
Європейська гаряча лінія для пошуку зниклих дітей: 116000
Європейська гаряча лінія для дітей та підлітків: 116111
Лінія запобігання самогубствам (Klimaka): 1018
Служба підтримки спільноти ЛГБТІ: 11528

Посвідчення водія

Посвідчення водія, видані в Україні, дозволяють керувати транспортними
засобами на всій території Греції. Якщо ви в’їжджаєте до Греції на приватному
транспортному засобі, протягом 6 місяців ви можете вільно пересуватися
країною. Власники українських транспортних засобів, які в’їжджають до
Греції, під час перетину кордону отримують дозвіл на тимчасове ввезення
строком на шість місяців із збереженням українських номерів без додаткових
формальностей (Міністерство фінансів). Однак протягом цього періоду
необхідно вжити певних заходів, щоб продовжити строк дії дозволу. Із
додатковою інформацію можна ознайомитися за посиланням: https://www.
angloinfo.com/how-to/greece/transport/vehicle-ownership/registering-a-foreign-car

Посольство України в Греції
Адреса Посольства України: 2, Stephanou Delta Str. – 152 37 Filothei, Athens (Афіни).
Телефон гарячої лінії: +30 6932765606
Електронна пошта: emb_gr@mfa.gov.ua

5

4

1.

Загальна інформація
Мова
Офіційною мовою в країні є новогрецька. У Північній Греції існує мусульманська
меншина, до складу якої входять носії турецької, болгарської та циганської мов. У
школах англійська мова викладається як перша іноземна.

Адміністративний устрій

Українська діаспора
На даний момент у Греції проживає близько 25 000 українців, які зосереджені
переважно в Афінах, Салоніках і Патрах. Значна кількість українців проживає
на островах Крит і Родос. Існує спеціальний сайт / блог української діаспори
(спільноти), який доступний за посиланням:
https://www.ukranorama.gr/ua/pro-nas. Сайт містить актуальні новини й корисну
інформацію (лише грецькою й українською мовами). Ознайомитися з іншими
волонтерськими організаціями українців у Греції можна на веб-сторінці https://
greece.mfa.gov.ua/en/partnership/162-ukrajinci-u-greciji

Країна поділяється на 13 адміністративно-географічних регіонів. Афіни є столицею і
найбільшим містом країни. Наступним за величиною є місто Салоніки.

Населення
За підрахунками, чисельність населення станом на січень 2021 року становила
10 678 мільйонів осіб.

Контактні номери екстрених служб
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦

Поліція: 100
Пожежна охорона: 199
Європейський номер невідкладної допомоги: 112
Швидка медична допомога: 166
Берегова охорона: 108
Лінія з протидії торгівлі людьми: 1109
Генеральний секретаріат із питань гендерної рівності (гендерно
зумовленого й домашнього насильства): 15900
Служба захисту дітей (The Smile of the Child): 1056
Європейська гаряча лінія для пошуку зниклих дітей: 116000
Європейська гаряча лінія для дітей та підлітків: 116111
Лінія запобігання самогубствам (Klimaka): 1018
Служба підтримки спільноти ЛГБТІ: 11528

Посвідчення водія

Посвідчення водія, видані в Україні, дозволяють керувати транспортними
засобами на всій території Греції. Якщо ви в’їжджаєте до Греції на приватному
транспортному засобі, протягом 6 місяців ви можете вільно пересуватися
країною. Власники українських транспортних засобів, які в’їжджають до
Греції, під час перетину кордону отримують дозвіл на тимчасове ввезення
строком на шість місяців із збереженням українських номерів без додаткових
формальностей (Міністерство фінансів). Однак протягом цього періоду
необхідно вжити певних заходів, щоб продовжити строк дії дозволу. Із
додатковою інформацію можна ознайомитися за посиланням: https://www.
angloinfo.com/how-to/greece/transport/vehicle-ownership/registering-a-foreign-car

Посольство України в Греції
Адреса Посольства України: 2, Stephanou Delta Str. – 152 37 Filothei, Athens (Афіни).
Телефон гарячої лінії: +30 6932765606
Електронна пошта: emb_gr@mfa.gov.ua

7

6

2. В’їзд до Греції

Якщо ви маєте український біометричний паспорт, ви можете в’їжджати
до країни через усі пропускні пункти (наземні та повітряні) без візи на
щонайбільше 90 днів.
Якщо ви є власником українського паспорту без біометричних даних (старого
зразка), ви все одно можете в’їжджати до країни через усі пропускні пункти,
але для цього потрібна транзитна віза з максимальним терміном перебування
90 днів. У цьому випадку вам видадуть довідку із поліції, яка дозволяє
перебувати в країні протягом щонайбільше 90 днів. У всіх вищезазначених
випадках Національна поліція ставить у паспорті штамп із зазначенням дати
в’їзду.
Якщо ви є громадянином України і не маєте проїзних документів або маєте
паспорт, термін дії якого закінчився, ви можете в’їхати до країни лише через
наземний контрольно-пропускний пункт Промахонас на греко-болгарському
кордоні (тел.: +30 2323041079), де вам видадуть довідку із поліції. Ця
процедура надасть вам право залишатися в країні протягом щонайбільше
90 днів.
Якщо ви подорожуєте з дітьми, які не мають проїзних документів,
співробітники Національної поліції зазначать у вашому власному паспорті під
штампом про в’їзд кількість неповнолітніх дітей, яких ви супроводжуєте. У
цьому випадку ви маєте надати довідку про сімейний стан або свідоцтва про
народження дітей. Якщо у вас немає жодного із цих документів, ви повинні
заповнити та подати офіційну заяву, у якій необхідно вказати кількість дітей,
їхні імена, прізвища, стать і дату народження.
Якщо ви є неповнолітньою особою (віком до 18 років) і подорожуєте
самостійно (неповнолітній без супроводу), існує спеціальний механізм для
вашого захисту та підтримки, який називається Національним механізмом
розшуку та захисту неповнолітніх осіб без супроводу, запроваджений
Міністерством з питань міграції та притулку. Вас розмістять у спеціальному
закладі тимчасового перебування для проведення процедури ідентифікації
(за потреби) та призначать вам законного опікуна. Щоб отримати додаткову
інформацію, зателефонуйте на гарячу лінію в будь-який час (+30 2132128888)
або надішліть електронного листа на адресу:
ssuam.tracing@migration.gov.gr

3. Тимчасовий захист

У Греції тимчасовий захист надається таким категоріям осіб:

1. громадянам України, які до 24 лютого 2022 року проживали в Україні;
або

2. громадянам третіх країн і особам без громадянства, які легально проживали
в Україні до 24 лютого 2022 року і перебували під міжнародним (зокрема як
біженці) або еквівалентним національним захистом.
Члени вашої сім’ї також мають право на тимчасовий захист. Членами сім’ї
вважаються такі категорії осіб (за умови, що сім’я існувала та проживала в
Україні до 24 лютого 2022 року):
♦
♦

♦

один із подружжя або особа, з якою ви постійно проживаєте й можете
це довести;
ваші неодружені неповнолітні діти або неодружені неповнолітні діти
вашого партнера, незалежно від того, народжені вони в шлюбі, поза
ним, чи усиновлені; а також
інші близькі родичі, з якими ви проживали однією сім’єю, коли
виникли обставини, що призвели до масового напливу біженців, і які
повністю або значною мірою перебувають на вашому утриманні.

Якщо ви не маєте українського громадянства і раніше проживали в Україні на
підставі посвідки на постійне проживання (крім осіб зі статусом міжнародного
захисту), і не можете безпечно і назавжди повернутися до країни або регіону,
звідки прибули, ви маєте право подати заяву тільки на отримання
міжнародного захисту (притулку) в Греції (див. інформацію про міжнародний
захист нижче).

Де можна зареєструватися для отримання
тимчасового захисту в Греції?
Реєстрацію для отримання тимчасового захисту й видачу дозволів на
проживання здійснює Служба з питань надання притулку в Греції Міністерства
з питань міграції та притулку. Заяви на отримання тимчасового захисту
приймаються онлайн через платформу попередньої реєстрації, запроваджену
Міністерством, яка доступна за посиланням: https://apps.migration.gov.
gr/temporary-protection/?lang=uk. Тут усі бажаючі можуть записатися на
прийом (вибрати дату і час) для реєстрації. До заяви також необхідно внести
інформацію про членів своєї сім’ї.
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1. громадянам України, які до 24 лютого 2022 року проживали в Україні;
або

2. громадянам третіх країн і особам без громадянства, які легально проживали
в Україні до 24 лютого 2022 року і перебували під міжнародним (зокрема як
біженці) або еквівалентним національним захистом.
Члени вашої сім’ї також мають право на тимчасовий захист. Членами сім’ї
вважаються такі категорії осіб (за умови, що сім’я існувала та проживала в
Україні до 24 лютого 2022 року):
♦
♦

♦

один із подружжя або особа, з якою ви постійно проживаєте й можете
це довести;
ваші неодружені неповнолітні діти або неодружені неповнолітні діти
вашого партнера, незалежно від того, народжені вони в шлюбі, поза
ним, чи усиновлені; а також
інші близькі родичі, з якими ви проживали однією сім’єю, коли
виникли обставини, що призвели до масового напливу біженців, і які
повністю або значною мірою перебувають на вашому утриманні.

Якщо ви не маєте українського громадянства і раніше проживали в Україні на
підставі посвідки на постійне проживання (крім осіб зі статусом міжнародного
захисту), і не можете безпечно і назавжди повернутися до країни або регіону,
звідки прибули, ви маєте право подати заяву тільки на отримання
міжнародного захисту (притулку) в Греції (див. інформацію про міжнародний
захист нижче).

Де можна зареєструватися для отримання
тимчасового захисту в Греції?
Реєстрацію для отримання тимчасового захисту й видачу дозволів на
проживання здійснює Служба з питань надання притулку в Греції Міністерства
з питань міграції та притулку. Заяви на отримання тимчасового захисту
приймаються онлайн через платформу попередньої реєстрації, запроваджену
Міністерством, яка доступна за посиланням: https://apps.migration.gov.
gr/temporary-protection/?lang=uk. Тут усі бажаючі можуть записатися на
прийом (вибрати дату і час) для реєстрації. До заяви також необхідно внести
інформацію про членів своєї сім’ї.

9

8

Під час попередньої реєстрації вкажіть:
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦

свою адресу електронної пошти для входу;
чи потребуєте ви житла / розміщення (обов’язкове поле);
пункт реєстрації (обов’язкове поле);
ідентифікаційні дані всіх членів сім’ї та документи, що посвідчують
особу (обов’язкове поле);
контактну інформацію;
іншу інформацію (обов’язкове поле: рівень освіти, мова, сфера
зайнятості);
центр чи офіс, де ви бажаєте зареєструватися й отримати посвідку
тимчасово захищеної особи. Нижче надана додаткова інформація
про відповідні офіси / центри.

Після подання запиту ви отримаєте електронний лист із номером своєї
заяви, реєстраційним номером, а також датою й місцем проведення
остаточної реєстрації.
Процедура остаточної реєстрації здійснюється Службою з питань надання
притулку в Греції під час особистого прийому. Реєстрація відбувається в
спеціальних єдиних центрах надання послуг, які називаються регіональними
офісами з питань надання притулку (Regional Asylum Offices, RAO) та
розташовані за нижчевказаними адресами:
♦
♦
♦
♦
♦

Аттіка (2 P. Kanellopoulou Street, ZIP 101 77, Athens);
Алімос (6 Dodekanissou, IOM building, ZIP 17456, Athens);
Салоніки (5 Pontou Street - Lachanagoras area, ZIP 54628 Kalochori
Thessaloniki);
Крит (Ifaistou and Elefthernis Streets, Heraklion, ZIP 713 03);
Патри (92 Kapodistriou & Panachaikou Street - ZIP 26224 Street, Patra).

Співробітники компетентних служб сфотографують вас і візьмуть відбитки
пальців (також застосовується до членів вашої сім’ї).
Ця процедура є повністю безкоштовною й не потребує сплати жодних
зборів.
У день реєстрації ви також маєте право на безкоштовну поїздку до
спеціального офісу / центру на національних міжміських автобусах
(автобуси KTEL) або на поїзді (TRAINOSE). Безкоштовний проїзд надається
за умови реєстрації до 4 червня 2022 року. Після цієї дати
рекомендується звернутися до відповідних органів за місцем
проживання, щоб дізнатися про доступність цієї послуги, або пошукати
інформацію в Інтернеті.

Які документи потрібні для реєстрації?
Будь-які документи, які засвідчують вашу особу, зокрема паспорт, свідоцтво
про народження, свідоцтво про шлюб, посвідчення особи, посвідчення
водія, дозвіл на проживання тощо.

Яка процедура отримання тимчасового захисту в
Греції?
Як зазначено вище, першим кроком є проходження процедури попередньої
реєстрації, яка здійснюється в електронному вигляді через спеціальну
платформу Міністерства з питань міграції та притулку. На цьому етапі
попередньої реєстрації ваша присутність не потрібна. Після того як ви
завершите попередню реєстрацію онлайн, на вашу електронну адресу
надійде сповіщення, в якому будуть зазначені точна дата, час і місце
проведення реєстрації, куди необхідно з’явитися разом із попередньо
зареєстрованими членами сім’ї, щоб завершити реєстрацію й отримати
посвідку тимчасово захищеної особи.

Якщо у вас або членів вашої сім’ї є особливі потреби (через вік, стан
здоров’я, інвалідність, сімейне становище або досвід насильства чи
експлуатації), ви повинні повідомити про це органи влади, щоб ці потреби
були враховані, та ви змогли отримати відповідну допомогу.

Які документи ви отримаєте як особа, що
знаходиться під тимчасовим захистом?
Тимчасовий захист буде надано протягом кількох днів після подання заяви.
Вам і членам вашої сім’ї видадуть посвідки тимчасово захищених осіб, які є
дійсними до 4 березня 2023 року незалежно від того, коли була подана
заява або видані посвідки.
Посвідка тимчасово захищеної особи видається в день остаточної
реєстрації після перевірки персональних даних і дати переміщення. Разом
із посвідкою ви отримаєте номер соціального страхування й податковий
номер. Грецька влада не видає жодного проїзного документа чи паспорта
особам, які перебувають під тимчасовим захистом.

Тривалість тимчасового захисту
Статус тимчасового захисту є дійсним щонайменше до 4 березня 2023 року.
Залежно від ситуації в Україні цей термін може бути продовжений.
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Ваші права як особи, що знаходиться під
тимчасовим захистом в Греції
Особи, що перебувають під тимчасовим захистом в Греції, мають право на:
♦
♦
♦
♦
♦
♦

проживання й вільне пересування на території Греції;
доступ до ринку праці;
доступ до медичної допомоги;
отримання освіти (для дітей);
возз’єднання сім’ї;
інформацію про тимчасовий захист.

Залежно від ваших особистих обставин і потреб, ви також можете надати запит на
розміщення й отримання інших видів допомоги, зокрема продуктів харчування та
непродовольчих товарів.
Ви маєте право подорожувати до інших країн ЄС та асоційованих країн (Ісландії,
Ліхтенштейну, Норвегії та Швейцарії), а також повертатися до Греції за наявності
дійсного паспорта.

Додаткова інформація про ці права
Житло
Первинне розміщення на короткий період може бути надано в пунктах прийому
в муніципалітеті Сінтики в Центральній Македонії. Після прибуття до Промахонас
ви можете звернутися до довідкового бюро, де вам нададуть усю необхідну
інформацію і доставлять вас до пункту розміщення.
Якщо ви бажаєте залишитися на довший строк, вам слід подати заяву онлайн,
заповнивши форму Міністерства за таким посиланням: https://migration.gov.gr/
accomodation-ukraine/. До заяви необхідно додати фотографію проїзного документа
(сторінки паспорта, що містить ваші персональні дані й штамп про в’їзд до Греції) та
вказати бажану дату заселення. Щоб полегшити та пришвидшити процес
отримання житла, у заяві необхідно вказати кількість членів сім’ї, їхні імена, стать і
вік, а також будь-які особливі потреби (фактори вразливості), зокрема наявність
серйозної хвороби, інвалідність, вагітність тощо.
Міністерство з питань міграції та притулку негайно надасть вам житло в пунктах
розміщення в Серрес (Північна Греція) або Елефсіні (Південна Греція).
Під час проживання у вищевказаних пунктах також можуть бути надані харчування
й одяг.

Доступ до ринку праці
Особи, яким надано тимчасовий захист, мають право на працевлаштування. Посвідка
тимчасово захищеної особи дає право на доступ до ринку праці як для найманих
робітників, так і для самозайнятих осіб.

Засоби до існування у системі прийому
Разом із правом на житло (як зазначено вище) ви маєте право на отримання допомоги
у вигляді продуктів харчування і непродовольчих товарів, якщо ви цього потребуєте.
Відповідний запит можна подати до уповноваженого органа з прийому або менеджеру
в пункті свого перебування, або заповнити офіційну форму Міністерства, доступну за
посиланням:
https://migration.gov.gr/accomodation-ukraine/

Охорона здоров’я
Медичне обслуговування / лікарські засоби
Усі особи, яким надано тимчасовий захист, мають право на доступ до медичної
допомоги. Посвідка тимчасово захищеноі особи дає вам право на доступ до медичних
послуг на підставі номера соціального страхування (AMKA), який надається Службою з
питань надання притулку в Греції разом зі спеціальною посвідкою тимчасово захищеної
особи.
Однак, навіть до видачі посвідки тимчасово захищеноі особи ви можете отримати
доступ до медичних послуг в усіх державних лікарнях, будинках престарілих,
муніципальних клініках, закладах первинної медичноі допомоги та відділеннях
реабілітації і соціальної допомоги, зокрема отримати рецепти, терапевтичне лікування і
пройти діагностичні обстеження. Для цього необхідно надати свій паспорт або довідку з
поліції, яку ви отримали після прибуття до Греції.
Послуги перекладу з грецької на українську мову та навпаки у медичних закладах
(лікарнях тощо) не надаються, тому, згідно з рекомендаціями відповідального
міністерства, рекомендовано відвідувати медичні заклади у супроводі особи, яка
розмовляє грецькою або англійською мовами та зможе бути вашим перекладачем.
Детальнішу інформацію про ці рекомендації можна знайти за посиланням:
https://migration.gov.gr/ukraina_ukr/

Психосоціальна підтримка
Лінія психосоціальної підтримки: 10306 (далі натисніть «4»). Ця служба пропонує
безкоштовну психіатричну підтримку біженцям з України та працює з понеділка по
п’ятницю з 9:00 до 21:00. Послуги надаються українськими психологами, які пройшли
спеціальну підготовку.
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Під час проживання у вищевказаних пунктах також можуть бути надані харчування
й одяг.

Доступ до ринку праці
Особи, яким надано тимчасовий захист, мають право на працевлаштування. Посвідка
тимчасово захищеної особи дає право на доступ до ринку праці як для найманих
робітників, так і для самозайнятих осіб.

Засоби до існування у системі прийому
Разом із правом на житло (як зазначено вище) ви маєте право на отримання допомоги
у вигляді продуктів харчування і непродовольчих товарів, якщо ви цього потребуєте.
Відповідний запит можна подати до уповноваженого органа з прийому або менеджеру
в пункті свого перебування, або заповнити офіційну форму Міністерства, доступну за
посиланням:
https://migration.gov.gr/accomodation-ukraine/

Охорона здоров’я
Медичне обслуговування / лікарські засоби
Усі особи, яким надано тимчасовий захист, мають право на доступ до медичної
допомоги. Посвідка тимчасово захищеноі особи дає вам право на доступ до медичних
послуг на підставі номера соціального страхування (AMKA), який надається Службою з
питань надання притулку в Греції разом зі спеціальною посвідкою тимчасово захищеної
особи.
Однак, навіть до видачі посвідки тимчасово захищеноі особи ви можете отримати
доступ до медичних послуг в усіх державних лікарнях, будинках престарілих,
муніципальних клініках, закладах первинної медичноі допомоги та відділеннях
реабілітації і соціальної допомоги, зокрема отримати рецепти, терапевтичне лікування і
пройти діагностичні обстеження. Для цього необхідно надати свій паспорт або довідку з
поліції, яку ви отримали після прибуття до Греції.
Послуги перекладу з грецької на українську мову та навпаки у медичних закладах
(лікарнях тощо) не надаються, тому, згідно з рекомендаціями відповідального
міністерства, рекомендовано відвідувати медичні заклади у супроводі особи, яка
розмовляє грецькою або англійською мовами та зможе бути вашим перекладачем.
Детальнішу інформацію про ці рекомендації можна знайти за посиланням:
https://migration.gov.gr/ukraina_ukr/

Психосоціальна підтримка
Лінія психосоціальної підтримки: 10306 (далі натисніть «4»). Ця служба пропонує
безкоштовну психіатричну підтримку біженцям з України та працює з понеділка по
п’ятницю з 9:00 до 21:00. Послуги надаються українськими психологами, які пройшли
спеціальну підготовку.

13

12

Інвалідність

Доступ до освіти

Якщо ви належите до осіб з інвалідністю або не можете самостійно
себе обслуговувати через вік, повідомте про це адміністрацію
центру розміщення або на етапі запису на реєстрацію. Додаткову
інформацію про права осіб з інвалідністю, а також необхідну контактну
інформацію можна знайти на сайті Національної федерації інвалідів
за посиланням: https://www.edf-feph.org/our-members/account-nationalconfederation-of-disabled-people-ncdp/

Кожна дитина віком до 18 років, якій було надано тимчасовий захист,
може бути зарахована до державної школи.

Щеплення від COVID-19 і заходи безпеки
Ви маєте право розпочати або завершити свою вакцинацію
безкоштовно в будь-якому центрі вакцинації в країні після отримання
спеціальної посвідки тимчасово захищеної особи, яку видасть вам
Служба з питань надання притулку в Греції, та в якій буде зазначений
ваш номер AMKA (реєстраційний номер соціального страхування).
Урядові заходи щодо реагування країни на пандемію COVID-19
регулярно оновлюються на основі останніх епідеміологічних даних
у країні. Серед таких заходів може бути обов’язкове використання
масок у певних місцях, надання свідоцтва про вакцинацію чи
одужання або негативних результатів тесту для входу до певних
приміщень тощо. Корисні актуальні новини та інформацію про вжиті
заходи можна знайти на сайті https://greecehealthfirst.gr/

Щеплення для дітей
Оскільки особи, що перебувають під тимчасовим захистом, одразу
отримують унікальний номер соціального страхування, їм надається
доступ до безкоштовної вакцинації дітей, а також інших державних
медичних послуг. Послуги надаються згідно зі стандартизованими
медичними протоколами.

Обов’язковий ветеринарний огляд домашніх тварин
Якщо ви подорожуєте зі своїм домашнім улюбленцем, повідомте про
це органи влади Греції, щоб вони мали можливість забезпечити вам
усі необхідні умови для безперешкодного в’їзду до країни. Також
рекомендовано надати ветеринарний сертифікат.

Відповідно до законодавства Греції, навчання у школі є обов’язковим
для всіх дітей віком від 4 до 15 років.
Інформація про освіту доступна у спеціальному розділі на сайті
Міністерства з питань міграції та притулку за посиланням:
https://migration.gov.gr/ukraine-edu/, а також на сайті Міністерства освіти.

Дитячі ясла / садки, початкова й середня школа
У країні існують ясла, до яких приймаються немовлята та діти віком
від 6 місяців, і дитячі садки для дітей віком від 2,5 років. Ці заклади
можуть бути приватними (де батьки оплачують навчання та перебування
дитини), громадськими (державними) або муніципальними (які належать
до муніципалітету). За додатковою інформацією ви можете звернутися за
місцем перебування.
Усі діти віком від 4 років зобов’язані відвідувати дитячі садки
(nepiagoghio), а з 6 років – початкову школу. Щоб записати дитину до
навчального закладу, зверніться до найближчої школи або дитячого
садка за місцем проживання. Якщо ви проживаєте в центрі розміщення,
який знаходиться у віданні органів влади (Міністерства), відповідальні
координатори з питань освіти біженців (SEP), призначені Міністерством
освіти для сприяння взаємодії між освітньою системою і родинами
біженців, допоможуть зарахувати вашу дитину до навчального закладу.

Університети
Навчання в державних університетах є безкоштовним. Однак вимоги
до вступу для іноземних студентів можуть різнитися залежно від
спеціальності.

Визнання освітнього рівня / посилання на відповідні
інформаційні джерела
Визнанням освітнього рівня займається Інформаційний центр із
визнання академічних ступенів Греції (DOATAP). Додаткову інформацію
можна отримати на сайті https://www.doatap.gr/home_english/
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Хочете дізнатися більше про свої права?

?

Агентство Європейського Союзу з питань надання притулку пропонує
інформаційні листівки для дорослих і дітей за посиланням: https://
euaa.europa.eu/euaa-response-war-ukraine-vidpovid-euaa-agentstvoevropeyskogo-soyuzu-z-pitan-pritulkuna-viynu-v

Хочете дізнатися більше про тимчасовий захист в
інших країнах?

З детальною інформацією про тимчасовий захист у різних краінах ЄС
можна ознайомитися на веб-сторінці EUAA «Хто є хто» за
посиланням:
https://whoiswho.euaa.europa.eu/Pages/Temporary-protection.aspx

BZ-07-22-342-UK-N

Додаток І. Довідкові матеріали
Загальна інформація
Послуги
Загальна інформація про
Грецію

Веб-сайт
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0
%93%D1%80%D0%B5%D1%86%
D1%96%D1%8F
Доступно українською мовою

Посольство / Консульство
України

https://greece.mfa.gov.ua/

Контакти екстрених служб

https://www.greecewebtravel.co
m/greece-useful-numbers.html

Доступно українською,
грецькою й англійською
мовами

Доступно англійською та
італійською мовами

Посвідчення водія та
реєстрація транспортних
засобів

https://www.angloinfo.com/howto/greece/transport/vehicleownership/registering-a-foreigncar
Доступно англійською мовою

Вимоги для в’їзду

https://migration.gov.gr/ukraina_
ukr/
Доступно українською мовою

Тимчасовий захист
Критерії відповідності
Реєстрація
Вимоги

https://help.unhcr.org/greece/uk/
%d1%96%d0%bd%d1%84%d0%b
e%d1%80%d0%bc%d0%b0%d1%
86%d1%96%d1%8f%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%83%d0%ba%d1%80%d0%b
0%d1%97%d0%bd%d1%83/
Доступно українською,

QR-код

грецькою й англійською
мовами

https://migration.gov.gr/ukraina_
ukr/
Доступно українською мовою

Процедура / реєстрація

https://apps.migration.gov.gr/tem
porary-protection/?lang=uk
Доступно українською мовою

Житло
Державна система
розміщення

https://migration.gov.gr/accomod
ation-ukraine/
Доступно українською мовою

Проживання у приватних
осіб / реєстрація

https://migration.gov.gr/accomod
ation-ukraine

Охорона здоров’я
Загальна інформація про
систему охорони здоров’я

https://migration.gov.gr/ukraina_
ukr/
Доступно українською мовою

Психосоціальна підтримка

https://migration.gov.gr/mentalhealth-ukraine-ukr/
Доступно українською мовою

Інформація про COVID-19

https://greecehealthfirst.gr/
Доступно російською,
грецькою й англійською
мовами

Доступ до освіти
Інформація про доступ до
освіти й зарахування до
державних шкіл

https://migration.gov.gr/ukraineedu/

Організації, які пропонують
безкоштовні курси грецької
мови

https://www.refugee.info/greece/
services/bycategory/450/region/greece

Доступно українською й
англійською мовами

Доступно англійською і
грецькою мовами

Міжнародний захист
Інформація про те, як подати
заяву на отримання
міжнародного захисту

https://migration.gov.gr/en/gas/di
adikasia-asyloy/
Доступно англійською і
грецькою мовами

Додаткова підтримка
Українська діаспора в Греції

https://greece.mfa.gov.ua/en/par
tnership/162-ukrajinci-u-greciji
Доступно українською,
грецькою й англійською
мовами

https://www.ukranorama.gr/ua/pr
o-nas
Доступно українською і
грецькою мовами

Особи з інвалідністю

https://www.edf-feph.org/ourmembers/account-nationalconfederation-of-disabledpeople-ncdp/
Доступно англійською мовою

Можливості безкоштовного проїзду
Транспорт для реєстрації на
https://help.unhcr.org/greece/uk/
отримання тимчасового
%d1%96%d0%bd%d1%84%d0%b
e%d1%80%d0%bc%d0%b0%d1%
захисту
86%d1%96%d1%8f%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%83%d0%ba%d1%80%d0%b
0%d1%97%d0%bd%d1%83/

Детальніша інформація про
тимчасовий захист в інших
країнах

Доступно українською,
грецькою й англійською
мовами
https://whoiswho.euaa.europa.eu
/Pages/Temporaryprotection.aspx
Доступно англійською мовою

Інформаційні платформи (веб-сайти)
Найпоширеніші запитання й
https://www.solidaritynow.org/w
відповіді щодо в’їзду до
pcontent/uploads/2022/04/FAQsГреції, оформлення
in-Ukrainian-by-SN-20-4тимчасового захисту й
2022.pdf
різноманітних прав
Доступно українською мовою

Спеціальна сторінка
Європейської комісії для
людей, які залишають
Україну

https://ec.europa.eu/info/strategy/pri
orities-2019-2024/stronger-europeworld/eu-solidarity-ukraine/euassistance-ukraine/informationpeople-fleeing-war-ukraine_uk

Доступно українською і
російською мовами
Допомога від УВКБ ООН у
Греції

Інформація для біженців

https://help.unhcr.org/greece/uk/
%d1%96%d0%bd%d1%84%d0%b
e%d1%80%d0%bc%d0%b0%d1%
86%d1%96%d1%8f%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%83%d0%ba%d1%80%d0%b
0%d1%97%d0%bd%d1%83/
Доступно українською,
російською й англійською
мовами
https://www.refugee.info/greece/
?language=en
Доступно грецькою й
англійською мовами

Ресурси EUAA
Послуги

Веб-сайт

Хочете дізнатися більше про
https://euaa.europa.eu/euaaтимчасовий захист?
response-war-ukraine-vidpovidОзнайомтеся з інформаційними euaa-agentstvo-evropeyskogoлистівками EUAA для українців soyuzu-z-pitan-pritulkuna-viynu-vukraini
Доступно українською,
російською, грецькою й
англійською мовами

QR-код

15

14

Хочете дізнатися більше про свої права?

?

Агентство Європейського Союзу з питань надання притулку пропонує
інформаційні листівки для дорослих і дітей за посиланням: https://
euaa.europa.eu/euaa-response-war-ukraine-vidpovid-euaa-agentstvoevropeyskogo-soyuzu-z-pitan-pritulkuna-viynu-v

Хочете дізнатися більше про тимчасовий захист в
інших країнах?

З детальною інформацією про тимчасовий захист у різних краінах ЄС
можна ознайомитися на веб-сторінці EUAA «Хто є хто» за
посиланням:
https://whoiswho.euaa.europa.eu/Pages/Temporary-protection.aspx

