Правові консультації Футбол і Закон
Головне територіальне управління юстиції в місті Києві та Фан-клуб
«Динамо» продовжують серію правових консультацій «Футбол і закон» для
футбольних уболівальників, які вирушають за кордон за футбольною командою
«Динамо».
14 лютого «Динамо» зіграє матч із «Олімпіакосом» у 1/16 Ліги Європи
УЄФА у м. Пірей (Греція).
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Очільник столичної юстиції Станіслав Куценко розповів, як захистити свої
права за кордоном під час подорожі до Греції.
Греція – одна з країн-членів Європейського союзу.
Столицею Греції є Афіни. Греція знаходиться в одному з Україною
часовому поясі, тому вам не доведеться змінювати час.
Офіційна валюта у Греції – євро.
З 01 січня 2018 року в країні введений туристичний податок.
Ставки туристичного податку в Греції:
- Готель 5 зірок – 4 євро/ніч.
- Готель 4 зірки – 3 євро/ніч.
- Готель 3 зірки – 1,5 євро/ніч.
- Готель 1 і 2 зірки – 0,5 євро/ніч.
- 4-кімнатні квартири/апартаменти – 1 євро/ніч.
- 3-кімнатні квартири/апартаменти – 0,5 євро/ніч.
- 1- і 2-кімнатні квартири/апартаменти – 0,25 євро/ніч.
Між Грецією та Україною (як із іншими країнами ЄС) для власників
біометричних паспортів діє безвізовий режим (перебування на території ЄС до
90 днів протягом кожних 180 днів).
Митні правила
Без декларування дозволяється ввезення/вивезення суми до 10 тисяч євро
(обов’язковому декларуванню підлягає сума від 10 тисяч євро). Норми
дозволених для ввезення/вивезення алкогольних та тютюнових виробів
стандартні для усіх країн Європейського союзу (200 сигарет або 50 сигар чи 250
грамів тютюну, або ці вироби в наборі загальною вагою, що не перевищує 250

грамів; 5 літрів пива, 2 літри вина, 1 літр міцних (із вмістом спирту більш як 22%)
алкогольних напоїв.
На території Греції дозволяється використання посвідчення водія
громадянина України міжнародного зразка. Автомобілі з українською
реєстрацією можуть перебувати на території Греції до 3 місяців.
Перед виїздом обов’язково придбайте медичну страховку на період
перебування за кордоном.
Будьте уважні
Наплив нелегальних мігрантів із мусульманських та африканських країн,
гостра соціально-економічна криза – основні фактори, що вплинули на різке
погіршення криміногенної обстановки у великих міських центрах. Проте
елементарні правила безпеки допоможуть вберегтись від курйозів:
- зробіть ксерокопії всіх важливих документів, один екземпляр заберіть із собою,
другий залиште в номері;
- Ви повинні мати точну адресу вашого місця перебування чи помешкання. Залиште
їх вашим близьким;
- Ваш паспорт повинен бути завжди з вами, ніхто не має права залишати його в себе;
- окремо збережіть контакти на екстрений випадок.
Корисні телефони
100 – поліція
171 – туристична поліція
166 – швидка допомога
112 – загальний номер служби екстреної допомоги в країнах ЄС.
Посольство України в Грецькій Республіці
Адреса
вул. Стефану Дельта, 2, м. Афіни, р-н Філотеї, 152 37, Греція
Номер телефону
(+30210) 68 00 230
Номер гарячої лінії
+30 69 327 656 06
Електронна адреса
emb_gr@mfa.gov.ua
Посилання на сайт ЗДУ
http://greece.mfa.gov.ua
Вдалої подорожі та перемог!

