
1/6/0202إعالن بشأن طلبات وثائق السفرالمقدَّمة بعد تاريخ   

  
المستندات المتعلقة بمنح وثائق السفر هي مكاتب جوازات /إن السلطات المختصة بإستالم الطلبات وجميع الوثائق ف ,1/6/0202إعتباراً من تاريخ   

.للشرطة اليونانيةالسفر التابعة   
 

من قبل مكاتب دائرةفحصها /  باإلمكان دراستها يسل 1/6/0202التي تم تقديمها في مكاتب دائرة اللجوء بعد تاريخ فإن الطلبات , وبناًء على ذلك  
.إصدار القرار من أجلاللجوء    

 . التالية بعناية التعليماتقراءة أدناه المدّونة  الحاالت/ذوي أرقام القضايا و يرجى من الالجئين الحاصلين على اللجوء, من أجل الحصول على وثائق السفر
 

 وأيضاً أخذ بصمات األصابع هي دوائر الشرطة , وثائق السفر إصدار/المستندات المتعلقة بمنح/المعنية بتلقّي الطلبات والوثائق / الجهات المسؤولة 
 .(أنظر الجدول المفصل أدناه ) لمكان إقامتكم  اليونانية التابعة

6627 90449 99388 103374 105444 108855 109722 110519 160300 178845 

76495 90469 99662 103381 105457 108864 109747 110593 162011 178944 

80013 91069 99664 103423 105598 108865 109748 111348 162130 179768 

81788 91366 99830 103431 105662 108866 109752 111391 162383 180214 

82033 92162 99929 103439 106296 108905 109824 111636 162395 181489 

82267 92832 100062 103445 106387 108935 109861 111753 162970 182659 

82365 93199 100166 103504 106426 108985 109864 112405 164245 183872 

83219 93203 100211 103568 106588 108985 109867 113267 164594 184025 

83269 93376 100506 103613 106825 109027 109872 114450 164659 184174 

84070 93429 100675 103745 106916 109030 109874 115835 166234 184174 

84209 93936 100719 103761 106972 109094 109918 115835 167558 184367 

84452 94325 100897 103884 107557 109106 109932 119850 171453 184662 

84811 94675 101152 104351 107646 109197 109993 120957 172013 185924 

85361 95128 101199 104431 107686 109229 110010 122379 172578 185949 

85400 95282 101266 104471 107809 109235 110029 124943 173672 186170 

85633 95578 101855 104506 108038 109331 110110 125210 174056 186607 

86873 95707 102011 104830 108719 109343 110190 126078 174093 187588 

87189 95888 102170 105041 108762 109347 110277 127378 174270 190262 

87204 96610 102320 105136 108791 109533 110336 130671 175039 203584 

87299 97157 102652 105145 108800 109575 110485 130740 175955 204329 

87321 97757 102706 105187 108809 109586 110499 148695 177460 204385 

88270 98401 102744 105192 108811 109649 110502 151826 178556 205213 

88446 98565 103253 105205 108838 109669 110514 152539 178809 91438 

90274 99199 103320 105434 108853 109677 110517 159969 178835  

 



 

 

TRAVEL DOCUMENTS  

 وثائق السفر 

 

 الفرعية الحماية أو. الالجئ صفةمن كمستفيد به االعتراف تم شخص ألي وإصدارها السفر وثائق تخصيص يتم 

 خمس هي (5) من سنوات آسرتهم أفراد أحد أو اللجوء صفةمن للمستفيدين الصادرة السفر وثائق صالحية مدة 

 صالحيةفال ذلك دون آما  ، عاما  عشرة الرابعة سن حتى للقصر (14)ايضا  وكذلك، للبالغين اإلصدار تاريخ

  .سنوات ثالثة لمدة تكون

 

  السفر وثائق.وتسليم وتزويدإلصدار المختصة الخدمة هي اللجوء خدمة  إن

 

  هي:بك الخاصة السفر وثيقةستالم إل المختصة المكاتب -

  . ثيسالونيكيمدينة في اإلقليمي اللجوء مكتب -
 .يا نيكمنطقة في المستقلة اللجوء وحدة -

 

 

 .(رابط اإللكتروني )اللجوء مكتب موقع على السفر وثائق تسليممواعيد عن اإلعالن يتم 

 

 

 

 عنه المعلن و المحددين  الوقتو التاريخ في  لإلستالم، شخصيًا تأتي أن يجب  لك المحدد “اإلستالم”تاريخ ل وفقا

  .اإللكتروني اللجوء مكتب موقع إشعارات في
 

 

 

  .الواقية الكمامة ارتداء الضروري من ، استقبالك ليتم
 

 

 الجهات مع التواصل يرجى ، بك الخاصة السفر وثيقة وإلصدار األصابع بصمة أخذو المستندات لتقديم

  )المرفق الجدول انظر.(سكنك، مكان على اعتماًدا   اليونانية الشرطةمنالمختصة 

 

 

 

 هي الطلب لتقديم المطلوبة المستندات:

 

 

 (الدولية الحماية)  الالجئصفةمن للمستفيدين  السفر وثائق إلصدار المطلوبةالمستندات 

 

،  من قبل الشرطة المختصةاصدارها  يتم التي إصدار وثيق السفر بطلب تصريح رسمي - طلب1- ال

 المسؤلة عن استالم طلبك.  

  (.اللجوء قرار) الالجئ صفة منح قرار من نسخة -2

  .اإلقامة تصريح منح قرار من نسخة -3



 

 

  .السفر جواز مقاس حديثة شخصية صور 2 عدد -4

 إدارية رسوم قسيمة. -5

 

 الفرعية الحماية من للمستفيدين السفروثائق إلصدار الداعمة المستندات 

 

،  من قبل الشرطة المختصةاصدارها  يتم التي إصدار وثيق السفر بطلب تصريح رسمي - طلب1- ال

 المسؤلة عن استالم طلبك.  

 من سفر وثيقة على الحصول لك يحق ان على دالة فقرة على محتويا الفرعية الحماية منح قرار من نسخة -2

موضوعية استحالة هناك أن  يثبت مستند ، تقديم يكعل يجب الفقرة هذه بدون القرار كان إناليونانية الدولة قبل. 

 صادرة صلة ذات رسالة آو شهادةبلدك سلطات عن صادر وطني سفر جواز على للحصول )المثال سبيل على 

 .(اإلصدار ممانعة تثبت اليونان في بلدك سفارة من

  (.اللجوء قرار) الالجئ صفة منح قرار من نسخة -3

  .السفر جواز سمقا حديثة شخصية صور 2 عدد -4

 إدارية رسوم قسيمة. -5

 

عليك يجب وإال ؛ لشرطة ل الطلب عند إظهاره ومعك حمله دائًما عليك جب ياإلقامة تصريح منحك تم إذا ، 

  "المراجعة انتظار في اإلقامة تصريح."ختم تحمل التي (اآلوزفايز)  الدولية الحمايةطلب بطاقة إظهار

 من أكثر عمرهم كان إذا و ،مطلوبة بطفلك المتعلقة أعاله المذكورة المستندات فإن ، ألطفالك سفر وثيقة إلصدار

  أصابعهم بصمات على للحصول الشرطة دائرة إلى معك اصطحابهم عليك.يجب6 سنوات ، 

يجب  و ،اآلخر من موقعة خطية وموافقة الوالدين أحد وجود يكفي ، الوالدين كال قبل من الوصاية ممارسة عند

  مختصة سلطة أي قبل من.الوالدين آحدمن اليد بخط المكتوب التوقيع على التصديق يتم أن 

 إسناد و  الطالقشهادة األصلي بلدك من مستند تقديم يمكن وال قبلك من فقط الوالدين رعاية مارس )مثلُ  ت عندما

دةالما 2 الفقرة 6 من JM  بموجب خطية محلفةالوفاة وشهادة( إفادة تقديم يجب  ، الغياب حالة و ،الحضانة 

 .362036 / 30-5-2020 المشترك الوزاري القرار عن الصادر10302 / 

 معين.الوصي ال/  القانونيممثل القبل من الطلب تقديم يتم ، المصحوبين غير للقصر بالنسبة  

 

  



 

 

Place of Residence 
Competent Authority for receipt of applications and supporting 

documents 

ATHENS 

Aliens Directorate of Attica/Aliens Athens Division 

PIRAEUS 

EAST ATTICA 

WEST ATTICA 

CYCLADES 

KARDITSA 

Passport Office of Larisa 
LARISA 

MAGNISIA 

TRIKALA 

VIOTIA 

Passport Office of Leivadia 
EVRYTANIA 

FTHIOTIDA 

FOKIDA 

THESPROTIA 

Passport Office of Ioannina IOANNINA 

CORFU 

PREVEZA 

Passport Office of Preveza ARTA 

LEFKADA 

THESSALONIKI Aliens Directorate of Thessaloniki/Aliens West Thessaloniki 
Division CHALKIDIKI 

GREVENA 

Passport Office of Grevena 
KASTORIA 

KOZANI 

FLORINA 

KILKIS Passport Office of Kilkis 

SERRES Passport Office of Serres 

IMATHIA 
Passport Office of Veroia 

 PELLA 

PIERIA 

RODOPI 
Passport Office of Alexandroupoli 

EVROS 

ORESTIADA Passport Office of Orestiada 

DRAMA 
Passport Office of Kavala 

KAVALA 

XANTHI Passport Office of Xanthi 

AITOLOAKARNANIA 

Passport Office of Patras 
AHAIA 

KEFALLINIA 

ZAKYNTHOS 



 

 

ILIA Passport Office of Pyrgos 

ARKADIA 

Passport Office of Tripoli LAKONIA 

MESSINIA 

CORITHIA 
Passport Office of Corinth 

ARGOLIDA 

HERAKLEION 
Passport Office of Herakleion 

LASITHI 

RETHYMNO Passport Office of Chania 
CHANIA 

EVIA Passport Office of Chalkida 

A’ Police Directorate 
of Dodekanese 

Passport Office of Rhodes 

Β’ Police Directorate 
of Dodekanese 

Passport Office of Kos 

LESVOS Passport Office of Lesvos  

SAMOS, IKARIA & 
FOURNOI 

Passport Office of Samos  

CHIOS Passport Office of Chios  

LEROS 
Passport Office of Leros  

 

 

 


