
1)Європейська Служба Надзвичайних ситуацій 112

2)Поліція 100

3) Швидка ЕКАВ  166

4)Берегова охорона 108

5)Пожежна служба 199

 

Міністерство Міграції та Прихистку
https://migration.gov.gr/ukraine/
Інформація та підтримка у питаннях пов’язаних із
процедурою захисту, інтеграції у Греції та
повернення у країну походження
Англійська мова

Англійська
Арабська (понеділок та четвер 09:00-11:00) 
Фарсі (вівторок та п’ятниця 09:00-11:00)

1) Генеральний Секретаріат Демографічної та Сімейної
Політики та Гендерної Рівності (ГСДСПГР) - «SOS Helpline»
15900
Психо-соціальна підтримка для жінок які зазнали 
 насилля

2) А21 – 1109       – Гаряча лінія для інформування про
торгівлю людьми на англійській, українській та 
із усним перекладачем за запитом
(цілодобово, 7 днів на тиждень)

Сайт Refugee.Info
www.refugee.info/greece/ 
Інформація на рахунок процедури захисту, ВНЖ,
запису дітей до школи та пошуку лікаря
Англійська, арабська, французська, українська,
урду, фарсі.
 
 

Гаряча лінія допомоги «Emantes»
+30 6971693446 (WhatsApp)       
Інформація та підтримка для LGBTQI+ біженців
Усний перекладач доступний за запитом
 
 
 
 

«Dipla sou»
11528
Інформація та підтримка LGBTQI+ людей
англійською та французькою мовами
Понеділок – П’ятниця
12:00-18:00
 

 
Центр CRS Adama
+30 6945267788 
Зустрічі на тему грецького ринку праці,
професійне консультування та 
субсидії 
англійська арабська, французська, кірманджі,
сорані та фарсі
Понеділок – П’ятниця 
09:00 – 17:00
 
 
 
 
 

Професійне
консультування та

інтеграція
 
 

IRC: Консультація з питань працевлаштування та
самозайнятості
+30 6947250695 
livelihoods.ath@rescue.org. Зустрічі з питань
працевлаштування, робочі права, робочий
менталітет і т.д.  
Арабська, французська, українська та фарсі/дарі
Понеділок – Четвер 
10:00 -17:00

IOM Integration4All 
http://integration4all.gr/en  
Інформація про працевлаштування, освіту та
інтеграцію
англійська

Верховний комісаріат ООН у справах біженців (УВКБ
ООН) +30 2162007800 
great@unhcr.org 
https://help.unhcr.org/greece/ 
Інформація та підтримка для бенефіціарів захисту та
біженців
Англійська, арабська, французська, грецька, українська,
російська, сомалі, сорані, турецька та фарсі
Понеділок-П’ятниця 
09:00 – 17:00 
Номер WhatsApp +30 2112347078

Для людей
які зазнали

насилля
 

LGBTQI+

Гарячі лінії у надзвичайних
ситуаціях (цілодобово, 7 днів на

тиждень)
 
 

Загалом
 

Корисні гарячі лінії допомоги та
підтримки у Греції

 

http://www.refugee.info/greece/
mailto:livelihoods.ath@rescue.org
https://help.unhcr.org/greece/


Гаряча лінія допомоги Товариства
Регіонального Розвитку та Психічного
Здоров'я (EPAPSY) 
+30 6932415956
refugeementalhealth@epapsy.gr 
Психо-соцальна підтримка 
Арабська та французська 6936514113
українська 6936514117
фарсі 6936514120
Понеділок – П’ятниця 11:00 -19:00
Доступно також у Viber      та WhatsApp
 
 
   
 

Національний Центр Соціальної Взаємодопомоги
(ЕККА) Загльна гаряча лінія допомоги у питаннях
захисту: 197 
Інформація, супровід, психо-соціальна підтримка
та направлення
Англійська та французська 
Цілодобово 7 днів на тиждень
 
 
 

Vaccines for All (Щеплення для усіх) 
https://vaccinesforall.gr/ 
Англійська, амхарська, албанська, арабська,
французська, грузинська, грецька, українська,
урду та фарсі
 
 
 
ACCMR
https://www.accmr.gr/en/
Карта послуг у місті пов’язаних із проживанням,
юридичною допомогою, здоров’ям, освітою, гігієною
та роботою. Англійська мова.

Національний Механізм Термінового Реагування
+30 2132128888 та 6942773030 
(достуаний також через Viber      та WhatsApp      )
Для бездомних та неповнолітніх  без супроводу
або неповнолітніх які проживають у ненадійних
умовах 
Англійська, арабська, грецька, беншальська, дарі,
урду, падзабі та фарсі 
цілодобово, 7 днів на тиждень
 
 
 
 

The Smile of the Child
Насилля над неповнолітніми (фізичне, сексуальне та
психологічне зловживання, нехтування,
залякування, контрабанда та торгівля),
випадки зникнення дітей. Англійська, арабська та
фарсі в залежності від доступності. 
Цілодобово 7 днів на тиждень:
1) Національна гаряча лінія СОС для дітей 1056
2) Європейська гаряча лінія допомоги дітям 116111
3) Термінова Європейська гаряча лінія щодо зниклих
дітей 116000

Для психологічної та
психо-соціальної

підтримки
 

Klimaka (Suicide help)
1018 
Психо-соціальна підтримка та консультації для
людей схильних до суїциду
Англійська та французська
Цілодобово 7 днів на тиждень
 
 

Національна Конфедирація Людей з
Інвалідністю (АСАМЕА)
«Виборюєм разом» 
+30 2109949837 
Підтримка для біженців та бенефіціарів
прихистку з інвалідністю та/або хронічними
хворобами
Англійська та грецька
Понеділок – П’ятниця 
08:00 – 16:00

Лікарі без Границь (MSF)
+30 2103839372
Медична допомога. 
Понеділок – П’ятниця 
09:00 – 16:00 
Арабська та французська 6956609762 
фарсі 6956609760
сомалі 6940519469 Viber        та       Whatsapp

Червоний Хрест Греції – відділ пошуку
+30 2105230043 
tracingstaff@redcross.gr 
Допомога людям у яких є зниклі члени сім’ї
Англійська, арабська,французська та фарсі
Понеділок – П’ятниця 
08:30 – 14:30
 
 
 
 

Лікарі Світу (MDM)
Фізичне так психічне здоров’я
+30 2103212150 
mhpss@mdmgreece.gr Арабська, французська,
українська, фарсі
 
 
 

Для медичної допомоги
 

Для дітей
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