ናይ መንበሪ ፍቃድ (ΑΔΕΤ)

ብኸመይ መንገዲ ናይ መንበሪፍቃድ (ΑΔΕΤ) ከተውጽኡ ትኽእሉ፡
ካብ ግሪክ ሪፓብሊክ ናይ ፖለቲካ ዑቅባ ስርዓተ መርበሪ ተቀባልነት እንድህር ረኺብኩም ናይ መንበሪ
ፍቃድ ከተውጽኡ ትኽእሉ ኢኹም፡እቲ መንበሪ ፍቃድ ንሰለስተ (3)ዓመት ዘገልግል እዩ፡ንመንበሪ ፍቃድ
ንምሕዳስ ዝግበር ማመልከቻ ብመንገዲ ኤሌትሮኒካዊ አድራሻ አብ አብ ናይ ዓለም ለኻዊ ዑቅባ ሰብ

መሰል ነብሱ ዝኸአለ ናይ ዑቅባ አገልግሎት አሃዱ ፡ክኸውን እንከሎ እቲ ማመልከቻ ናይ መንበሪ
ፍቃድኩም ቅድሚ ምቅጻሉ ቅድሚ ሰላሳ (30)መዓልቲ ክትገብሩ አለኩም፡

✓ ናይ ድጋፋዊ ዑቅባ ስርዓተ መርበሪ ተቀባልነት እንድህር ረኺብኩም ናይ መንበሪ ፍቃድ ከተውጽኡ
ትኽእሉ ኢኹም፡ እቲ መንበሪ ፍቃድ ንሓደ(1) ዓመት ዘገልግል ኮይኑ፡ክሕደስ ከሎ ንክልተ(2)
ዓመት ዘገልግል ክወሃብ ክህሉ ይኽእል፡
✓ ናይ ዓለም ለኻዊ ዑቅባ ተቀባልነት ምስረኸብኩም (ናይ ፖለቲካ ዑቅባ ስርዓተ መርበሪ ፣ ድጋፋዊ
ዑቅባ ስርዓተ መርበሪ) ናይ መንበሪ ፍቃድ ናይ ምውጻእ መሰል አለኩም፡፡ካብቲ ሓላፊ ናይ ዞባዊ
ቤትጽህፈት ሓደ ውሳኔ ክወጽእ እዩ፡እቲ ውሳኔ ዝገልጾ ንመንበሪ ፍቃድ(ΑΔΕΤ) ንክወስዱ ተወሲኑ
አሎ ዝብል እዩ፡
✓ ብምቅጻል አብ ቤትጽህፈት ፓስፖርት ማመልከቻ ክትገብሩ አለኩም ምእንቲ እቲ ዝተሓትመ መንበሪ
ፍቃድኩም ክትወስዱ፡

ነቲ ዝተሓትመ መንበሪ ፍቃድኩም( ΑΔΕΤ)ንምውሳድብኸመይ መንገዲ ማመልከቻ ትገብሩ፡
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ብመሰረት ናይቲ ትነብሩሉ ከባቢ አብ ቤትጽህፈት ፓስፖርት ማመልከቻ ክትገብሩ አለኩም፡እቲ ማመልከቻ
ትገብሩሉ ቤትጽህፈት ናይ ፓስፖርት ብመሰረት ናይዚ.ፉሉይ ሊስታ ናይ ፓስፖርት፡በብቲ ትነብሩሉ ከባቢ፡

ክትመርጹ አለኩም

አብ ቤትጽህፈት ናይ ፓስፖርት ናይ ግድን ምሳኹም ክህሉዉ ዝግብኦም እዞም ዝስዕቡ እዮም፡
✓

ትኽክለኛ ቅዳሕ ፡፡ካብቲ ሓላፊ ናይ ዞባዊ ቤትጽህፈት ዝወጸ ውሳኔ ማለት መንበሪ ፍቃድ
ንከውጽእ ተፈቂዱሉ አሎ ዝብል ውሳኔ፡

✓

ናይ ዓለም ለኸዊ ሓታታይ ዑቅባ ካርድ(ኦዝ ፋይስ)አብ ልዕሊኡ «ንመንበሪ ፍቃድ ይጽበ »
ዝብል ምልክታዊ ማሕተም ዘለዎ ካብ ዞባዊ ቤትጽህፈት አገልግሎት ዑቅባ ዝወሰድኩሞ፡

✓

አብ ቀረባ እዋን ዝተሳአልኩሞ ንናይ ግሪክ ፓስፖርት ዘገልግል ስእሊ፡

✓

ከምኡውን ናይ አጻብዕቲ አሰር ክትህቡ ኢኹም፡

✓

ካብዚ ወጻኢ ካልኦት አድለይቲ ነገራት ወይ ክፍሊት አየድልየኩምን እዩ፡

ቤትጽህፈት ናይ ፓስፖርት ናይቲ ዘእተኹሞ አድለይቲ ነገራት ከምዘማላእኩም መረጋገጺ ክህበኩም

እዩ፡ እዚ መረጋገጺ ሰነደ ክጠፍእ የብሉን ምክንያቱ ነቲ ዝተሓደሰ መንበሪ ፍቃድኩም ክትወስዱ ናብ ዞባዊ
ቤትጽህፈት አገልግሎት ዑቅባ ወይድማ ናብ ነብሱ ዝኸአለ አሃዱ አገልግሎት ዑቅባ ክትመጽኡ ከለኹም ክትሕተቱ

ኢኹም፡፡

መንበሪ ፍቃድኩም ብኸመይ መንገዲ ትርከብዎ ፡
✓ መንበሪ ፍቃድኩም ካብ ዞባዊ ቤትጽህፈት አገልግሎት ዑቅባ ወይድማ ካብ ነብሱ ዝኸአለ አሃዱ አገልግሎት ዑቅባ
ኢኹም ትርከብዎ፡ብመሰረት ናይቲ ቤትጽህፈት ፓስፖርት ማመልከቻ ዝገበርኩምሉ ቦታ ምስኡ ጆግራፍያዊ
ምቅርራብ ዘለዎ ካብ ዞባዊ ቤትጽህፈት አገልግሎት ዑቅባ ወይድማ ካብ ነብሱ ዝኸአለ አሃዱ አገልግሎት ዑቅባ
ኢኹም ትርከብዎ፡

✓ ንአብነት እንድህር አብ ቤትጽህፈት ፓስፖርት ሳሞስ ማመልከቻ እንድህር ገይርኩም ፡መንበሪ ፍቃድኩም
ናይ ግድን ካብ ዞባዊ ቤትጽህፈት ሳሞስ ኢኹም ክትርከቡ ዘለኩም፡ ከምኡ ውን አብ ሞንጎ ካብቲ ቦታ
ቀይርኩም ናብ ካልእ እንተኸድኩም ናይ ግድን ካብኡ ኢኹም ትወስዱ፡
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✓ አየኖት ጆግራፍያዊ ከባቢታት አገልግሎት ናይ ቤትጽህፈት ፓስፖርት ይህባ ተመልከቱ፡አየኖት ጆግራፍያዊ ከባቢታት
ዞባዊ ቤትጽህፈት አገልግሎት ዑቅባ ይህባ ተመልከቱ፡

✓ ሓደስቲ መንበሪ ፍቃድ ድሉዋት ምስኮና መግለጺ ይወጽእ እዩ፡ንውህበት ድሉው ከምዝኾነን ንምፍላጥ
ናይ ግድን አብ ቀረባ እዋን ዝወጸ መግለጺ አብ ድሉዋት መንበሪ ፍቃድ ክትርእዩ አለኩም፡ ብመሰረት ናይ
ጉዳይኩም ቁጽር (ኬዝ ነምበር)
✓ ከምቲ አብ መግለጺ ዝተሓበረ ናይ ግድን አብ ፍሉይ መዓልትን ሰዓትን ክትርከቡ አለኩም፡.
✓

ናይ ግድን ባዕሉ/ባዕላ ክመጽኡ አለዎም፡ካልእ ሰብ ብምልአኽ መንበሪ ፍቃድምውሳድ አይከአልን እዩ፡
፡
✓ መንበሪ ፍቃድኩም ክትወስድዎ ናብ ዞባዊ ቤት ጽህፈት አገልግሎት ዑቅባ ወይ ናብ ነብሱ ዝኸአለ
አሃዱ አገልግሎት ዑቅባ ክትመጽኡ ከለኹም ናይ ግድን ማስክ ክትገብሩ አለኩም ፡፡

መንበሪ ፍቃድኩም ክትወስዱ ክትመጽኡ ከለኹም ምሳኹም ሒዝኩሞ ክትመጽኡ ዝግበአኩም
አድለይቲ ነገረት እዞም ዝስዕቡ እዮም፡
➢

መረጋገጺ ናይቲ ዘእተኹሞ አድለይቲ ነገራትን ሰነዳትን ከምዘእተኹሞ ዝገልጽ ሰነድ ካብ ቤት
ጽህፈት ፓስፖርት ዝተወሃበኩም፡

➢ ናይ ዓለም ለኸዊ ሓታታይ ዑቅባ ካርድ(ኦዝ ፋይስ)አብ ልዕሊኡ «ንመንበሪ ፍቃድ ይጽበ »
ዝብል ምልክታዊ ማሕተም ዘለዎ ነቲ መንበሪ ፍቃድኩም ክትርከቡ ከለኹም ንዞባዊ ቤትጽህፈት
አገልግሎት ዑቅባ ከተረክቡ ስለዘለኩም ፡

ናይ ስድራቤታት መንበሪ ፍቃዳት
ናይ ስድራቤት አባላትኩም ከም ናትኩም ዓለም ለኻዊ ዑቅባ እንድህር አልይዎም (ናይ ፖለቲካ ዑቅባ ስርዓተ
መርበሪ ፣ ድጋፋዊ ዑቅባ ስርዓተ መርበሪ) ናይ ግድን አብ ቤትጽህፈት ፓስፖርት ማመልከቻ ክገብሩን ነቲ አብ

ላዕሊ ዝተገልጸ አድለይቲ ነገራትን ሰነዳትን ከእትዉ አለዎም ነቲ ሕቱም መንበሪ ፍቃድ ንክወስዱ፡መንበሪ ፍቃድ
ውልቃዊ እዩ፡፡
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ገለ ገለ ፉሉይነት ዘለዎም ኩነት አለዉ ናይ ስድራቤት አባላትኩም ናይ ዓለም ለኻዊ ዑቅባ ዘይብሎም
(ናይ ፖለቲካ ዑቅባ ስርዓተ መርበሪ ፣ ድጋፋዊ ዑቅባ ስርዓተ መርበሪ) ናይ መንበሪ ፍቃድ ከውጽኡ ዝክእሉ አለዉ፡

እዞም ፉሉይነት እዞም አብ ታሕቲ ዝግለጹ እዮም፡
▪

ቅድሚ ናብ ግሪክ ምምጻእኩም ውላድ እንድህር ወሊድኩም ውላድኩም ናይ መንበሪ ፍቃድ ከውጽኡ
ይክእል እዩ፡ አብ ከምዚ ኩነታት አብቲ ዝምልከቶ ናይ ዞባዊ ቤት ጽህፈት ዑቅባ ኦርጅናል ቅዳሕ ናይ
ልደት ምስክር ወረቀት ብምቅራብ ማመልከቻ ንመንበሪ ፍቃድ ንክወሃቦ ክትገብሩን አለኩም፡ አብ ቀጻሊ
ከምቲ አብ ላዕሊ ዝተገልጸ ማመልከቻ አብ ቤትጽህፈት ፓስፖርት ትገብሩ ነቲ ሕቱም መንበሪ ፍቃድ
ንክወስዱ፡

▪

ናብ ግሪክ ድሕሪ ምእታውኩም ናይ ዓለም ለኻዊ ዑቅባ ምስ ረኸብኩም ብድሕሪኡ እንድህር ተመርዒኩም
ወይ እንድህር ወሊድኩም እዞም ናይ ስድራቤት አባላትኩም ናይ መንበሪ ፍቃድ ከውጽኡ ይክእል እዩ፡
አብ ከምዚ ኩነታት አብቲ ዝምልከቶ ናይ ዞባዊ ቤት ጽህፈት ዑቅባ ኦርጅናል ቅዳሕ ናይ መርዓ ምስክር
ወረቀት ብምቅራብ(እቲ ማመልከቻ ንሰበይትኹም/ሰብአይክን እንድህር ኮይኑ) ወይ ድማ ኦርጅናል ናይ
ልደት ምስክር ወረቀት ወይ ድማ ናይቲ ወላዲ እምነት ዝገልጽ ምስክር ወረቀት (እቲ ማመልከቻ
ንውላድኩም እንድህር ኮይኑ) ብምቅራብ ማመልከቻ ንመንበሪ ፍቃድ ንክወሃቦ ክትገብሩን አለኩም፡ አብ
ቀጻሊ ከምቲ አብ ላዕሊ ዝተገልጸ ማመልከቻ አብ ቤትጽህፈት ፓስፖርት ትገብሩ ነቲ ሕቱም መንበሪ ፍቃድ
ንክወስዱ፡

▪

ናይ ስድራቤት አባላትኩም ብመንገዲ መስርህ «ምጥርናፍ ስድራቤት»ናብ ግሪክ መጺኦም እንድህር
ኮይኖም እዞም ናይ ስድራቤት አባላትኩም ናይ መንበሪ ፍቃድ ከውጽኡ ይክእል እዩ፡ አብ ዞባዊ ቤት
ጽህፈት ዑቅባ ኦርጅናል ፓስፖርቶም ወይድማ ናይ መጓዓዝያ ሰነዶም ምስቲ ናብዚ ሃገር ንክአትዉ
ዝተወሃቦም ናይ መዕተዊ ቪዛ ብምቅራብ ማመልከቻ ይገብሩ፡፡አብ ቀጻሊ ከምቲ አብ ላዕሊ ዝተገልጸ
ማመልከቻ አብ ቤትጽህፈት ፓስፖርት ትገብሩ ነቲ ሕቱም መንበሪ ፍቃድ ንክወስዱ፡

▪

ንዝበለጸ ሓበሬታታት ናይቲ አብ ላዕሊ ዝተገልጸ ምስ ዞባዊ ቤት ጽህፈትወይ ነብሱ ዝኸአለ አሃዱ.
ተራኸቡ

4

