
1. Bilang OFW sa Greece, ano ang kailangan kong identification document o 

ID Card? Kailangan ko bang dalhin ito palagi? 

 

Mayroong apat (4) na dokumentong kinikilalang ID sa Greece tulad ng mga 

sumusunod: residence permit o “adeia diamonis” na siyang kukuhanin ng 

iyong employer para sayo na kadalasang requirement din sa iba’t ibang 

opisyal na transaksyon as Greece tulad ng pagbubukas ng libreta sa 

bangko; AMKA o social security card para sa iyong health at pension 

insurance; AFM o “afimi” na isang income tax number para sa pagbabayad 

ng buwis; at higit sa lahat, ang iyong pasaporte. Kailangang dala mo palagi 

ang iyong pasaporte at bawal itong kunin ng ibang tao, kabilang na ang 

iyong employer. Maaari kang magsumbong sa Embahada o Pulis kapag ito 

ay kinuha sa iyo. 

 

2. Gaano katagal bago ko makuha ang aking work permit o residence visa? 

 

Ang residence permit o sticker kung tawagin ay nakukuha sa loob ng 

dalawa (2) hanggang labinlimang (15) buwan at kalakip na nito ang iyong 

work permit. Ang iyong residence permit ay may bisa nang isang (1) taon at 

kung irerenew ay may bisa naman nang tigda-dalawang (2) taon. 

 

3. Ano ang mga kagawiang labag sa kultura o kaugalian ng mga Griyego? 

 

Sa hand gestures, iwasan ang “moutza”, o ang pagharap ng palad na hiwa-

hiwalay ang mga daliri sa isang tao nang palapit sa kanyang mukha dahil ito 

ay nangangahulugan ng salitang “gago ka!”. Kung ang ibig mong sabihin ay 

“lima”, tiyaking sa iyo nakaharap ang iyong palad upang hindi ito 

mapagkamalang “moutza”. Iwasan din ang pagtawag sa telepono o 

pagdalaw sa bahay mula alas-tres hanggang alas-sais ng hapon (3:00-5:00 

p.m.) o alas-syete kung galing sa trabaho ang kausap, dahil oras ito ng 

kanilang pag-idlip. Huwag ding manigarilyo sa loob ng mga gusali o 

sasakyang pampubliko. 



4. Anong mga gawain ang itinuturing na magandang asal sa Greece? 

 

Ang pagtingin sa mga mata ng kausap ay tanda na ikaw ay nakikinig na 

mabuti at may paggalang sa kaharap. Ang mga sumusunod na salitang 

Griyego ay maaari mong gamitin sa pakikipag-usap: parakalo (please, paki 

sa Tagalog), signomi (excuse me, paumanhin po), efkaristo (thank you, 

salamat), kalimera (good morning), kalispera (good evening). Sa hapon, 

kung sila’y gising, maari mo silang batiin ng “kalimera” o kaya “ti kanis” 

(how are you, kumusta) kung ito ay kaibigan, o “ti kanite” naman kung 

matanda o iginagalang. Magdala ng munting pasalubong, kakanin o 

bulaklak kaya, kung ikaw ay inanyayahan sa isang tahanan. 

 

5. Ano ang dapat kong malaman tungkol sa karaniwang pagkain o mga 

kagawian sa pagkain dito sa Greece? 

 

Bihira ang kanin sa kanilang pagkain ngunit may mabibiling bigas na kasing-

sarap ng ating “milagrosa” sa tindahan ng mga taga-Asia. Bandang alas dos 

ng hapon ang pananghalian at alas-otso naman ang hapunan. Magaan ang 

almusal at pananghalian, at heavy meals naman sa hapunan. Sa labas ng 

bahay, may McDonald’s at KFC. Sa mga local na kainan, ang paborito ay 

“sublaki” na katulad ng shawarma. 

 

6. Maaari ba akong mag open ng bank account? Paano? 

 

Dalhin sa bangko ang iyong pasaporte na may “sticker” at ang iyong afimi. 

 

7. Paano ako bibili o mag-aaply para sa simcard o linya ng cellphone? 

 

Makakabili ka ng mga prepaid simcards sa mga shop ng telephone 

company, tulad ng “Wind.” Dalhin lamang ang iyong pasaporte na may 

“sticker” at afimi. 



8. Paano ang karaniwang paraan ng transportasyon sa Greece? Paano ito 

gamitin? 

 

Bus at tren ang sasakyang-bayan. Pareho itong may mga takdang himpilan 

(bus stops o stations). Ang ticket ay 1.40 euro na kailangang ipasok sa 

ticket box, upang malagyan ng oras, sa loob ng bus o entrance gate ng train 

station. Magagamit nang makailang beses ang ticket sa loob ng isa’t 

kalahating oras. May multang 80 euro ang hindi paglagay ng oras sa ticket. 

Dinadala sa presinto ang walang pambayad sa multa. May taksi din at 3.20 

euro ang unang bagsak ng metro samantalang 20 sentimo ang sumusunod 

na patak. Hindi sapilitan ang tip, pero madalas walang panukli ang tsuper, 

kaya maghanda ng tamang bayad. Sa mga nagmamaneho ng sasakyan, 

tandaan na ang international driver’s license ay magagamit lamang sa 

unang taon ng paninirahan sa Greece. 

 

9. Saan madalas nagkikita-kita ang mga Pilipino? Paano pumunta doon? 

 

Sa Philippine Overseas Labor Office. Bukas ito araw-araw, pati sa hapon ng 

Sabado at Linggo. Marami ring kababayan sa simbahan kung Linggo at 

istasyon ng bus sa karaniwang oras. Lahat ito ay nararating ng bus. 

 

10. Gusto kong maging maayos at kapaki-pakinabang ang aking 

paghahanapbuhay bilang OFW dito sa Greece, ano ang aking dapat 

pakatandaan tungkol sa aking employer o kumpanya? 

 

Tandaan lamang na may kahirapang humanap ng employer ngayon kaya 

mabuting panatilihing maganda ang relasyon sa kasalukuyang employer. 

Kung mahusay ang pakikisama mo sa kanyang pamilya, malamang na 

susuklian ka ng katumbas na turing at mahabang ugnayan. 

 

11. Ano ang gagawin ko kung ako ay papipirmahin ng aking employer ng 

kontrata na nakasulat sa wikang hindi ko maintindihan o ang mga 

nilalaman nito ay kaiba sa kontratang inaprubahan ng POEA? 

 



Huwag itong pirmahan. Hilingin mo muna sa iyong employer ang English 

translation ng kontratang nakasulat sa salitang Griyego, o sumangguni 

muna sa POLO. Kahit Ingles, huwag basta pumirma ng anumang papel o 

kasulatan na hindi mo lubos na nauunawaan. Ipabasa o humingi ng payo sa 

nakakaalam ng batas kung kinakailngan. 

 

12. Paano ko makokontak ang Philippine Embassy/Consulate o Philippine 

Overseas Labor Office (POLO)? 

 

Philippine Overseas Labor Office (POLO) 

158 Sevastopouleos St., Ambelokipi, Athens 

Telephone Nos.: (0030) 210 698 3335; (0030) 210 698 2871 

Mobile No.: (0030) 690 646 9027 

Email: pologreece@yahoo.com 

 

Philippine Embassy 

 

26 Antheon St., Paleo Psychico, Athens, Greece 

Telephone nos.: (0030) 210 6721 883; (0030) 210 6721 837 loc. 113 

 

13. Anong emergency number sa Greece ang maaari kong tawagan kung 

sakaling kailangan ko ang tulong ng pulis, doctor/ambulansya, bumbero, 

etc.? 

 

Ang mga sumusunod ay mga emergency numbers sa Greece: 

 

 Police Emergency Response - 100/112 

 Police Departments Call Center - 1033 

 Emergency Hospitals / Pharmacy - 14944 

 

--- 

 


