
ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Από  την  Δευτέρα,  28  Μαρτίου  2022,  είναι  εφικτή  η  καταγραφή  των  αιτημάτων  όσων

εγκατέλειψαν την Ουκρανία και εισήλθαν στην Ελλάδα (μετά την 24η Φεβρουαρίου 2022),

προκειμένου  να  προγραμματιστεί  ραντεβού  στην  αρμόδια  υπηρεσία  και  να  χορηγηθεί

“κάρτα” προσωρινής προστασίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 80/2006. 

Υπενθυμίζεται ότι η Υπηρεσία Ασύλου του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου χορηγεί

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  θα  χρειαστεί  να

συμπληρωθούν τα πλήρη δημογραφικά στοιχεία,  το είδος και  ο αριθμός ταυτοποιητικού

εγγράφου, καθώς και το μορφωτικό επίπεδο και ο τομέας, στον οποίο δραστηριοποιείται

επαγγελματικά

Επίσης στην  αίτηση θα πρέπει  να  συμπληρωθούν  οι  ανάγκες  στέγασης  και  η  ύπαρξη

υποστηρικτικού δικτύου στην Ελλάδα.

Τα  σημεία,  στα  οποία  είναι  δυνατή  η  καταγραφή  και  η  λήψη  της  κάρτας  Δικαιούχου

Προσωρινής Προστασίας. είναι:

○ ΑΤΤΙΚΗ (Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου Αττικής ΛΕΩΦ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ 2, ΑΘΗΝΑ 11527)

○ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου Θεσσαλονίκης 

ΠΟΝΤΟΥ 5, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 54628)

○ ΠΑΤΡΑ (Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου Δυτικής Ελλάδος 

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΝΑΧΑΙΚΟΥ 92, ΠΑΤΡΑ 26224)

○ ΚΡΗΤΗ (Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου Κρήτης ΗΦΑΙΣΤΟΥ ΚΑΙ 

ΕΛΕΥΘΕΡΝΗΣ 1, ΗΡΑΚΛΕΙΟ 71303)



Όταν οριστικοποιήσετε την αίτησή σας, θα σας αποδοθεί ραντεβού (Ημέρα & Ώρα) για την

προσέλευσή σας στο σημείο καταγραφής που θα επιλέξετε,  και  θα μπορείτε  να λάβετε

σχετικό αποδεικτικό στο email που δηλώσατε. Το ραντεβού είναι κοινό για όλα τα μέλη της

αίτησης.

Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΒΗΜΑ -  ΒΗΜΑ:

Οι αιτούντες θα πρέπει να εισέλθουν στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Μετανάστευσης και

Ασύλου στον σύνδεσμο: https://migration.gov.gr 

Κατά σειρά οι ενέργειες που πρέπει να λάβουν χώρα είναι οι εξής:

1. Επιλογή του πεδίου “Πληροφορίες για εκτοπισθέντα άτομα από Ουκρανία” 

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



2. Επιλογή στο “Προσωρινή Προστασία Temporary Protection Тимчасовий захист”.

3. Στην σελίδα https://apps.migration.gov.gr/temporary-protection/?lang=gr επιλογή στο

πεδίο “Σύνδεση”.



4. Συμπλήρωση της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείο – email, στο οποίο θα 

αποσταλεί ο κωδικός επαλήθευσης για την καταγραφή του αιτήματος.

5. Στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου θα αποσταλεί άμεσα μήνυμα με τον 

κωδικό επαλήθευσης. 

6. Στην προηγούμενη ιστοσελίδα του Υπουργείου συμπληρώνουμε το κενό πεδίο με 

τον κωδικό επαλήθευσης που εστάλη και επιλέγουμε “Είσοδος”.



7. Στην φόρμα που παραπέμπει η σύνδεση συμπληρώνουμε την ημερομηνία εισόδου 

(από 24 Φεβρουαρίου 2022 και μετά με την μορφή ηη/μμ/εεεε ή η/μ/εεεε). Προσοχή 

στην Πόλη στην οποία βρίσκεται το υποστηρικτικό σας δίκτυο, συμπληρώνουμε

με ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ.

8. Στην συνέχεια πατάμε την ένδειξη προσθήκη μέλους (μπλε γράμματα) και 

οδηγούμαστε στην φόρμα καταγραφής



9. Καταχωρούμε τα προσωπικά στοιχεία και τις σχετικές απαντήσεις.

 

10.Επιλέγουμε το πεδίο “Οριστική υποβολή”



11.Η αίτηση έχει οριστικοποιηθεί και εμφανίζεται η ημερομηνία που πρέπει να 

προσέλθει ο αιτών/ούσα στο αρμόδιο γραφείο παραλαβής.



12.Στην ίδια σελίδα είναι δυνατή η λήψη των αποδεικτικών εγγράφων στα ελληνικά, 

αγγλικά και ουκρανικά


