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كم سفر وثيقة بتجديدونكيف تقوم  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :خطوات  5إن تجديد وثائق السفر يشمل 

 . التقدم بطلب التجديد عن طريق إرسال بريد إلكتروني/ إيميل إلى دائرةاللجوء .1

 . بالمسؤولية/تصريح شخصي مسؤول بواسطة البريد العادي إلى دائرةاللجوء ةريح قانونياتص ونترسل.2

يميل  اإلالبريد اإللكتروني/على  5و 4رد / جواب وإرشادات تتعلق بالخطوات من دائرةاللجوء ون تتلق.3

 الخاص بكم. 

] أو مكتب األجانب التابع لمديرية جوازات السفر الخاص بإلى مكتب الشرطة وثائق /مستندات ونتقدم.4

 شؤون األجانب )ألوذابون([.

أو مكتب اللجوء )السفرالُمجّددة /الحديثة الخاصة بكم من مكتب اللجوء اإلقليمي  ةوثيقنتستلمو.5

 المستقل(التابع لدائرة اللجوء. 

 

أو كنت  اآلخر يتواجد خارج اليونان أحد الوالدينعائلتك أو كان  الوحيدفيينوالدالأحد إذاكنت:  إنتباه

مكتب اللجوء اإلقليمي قاصراً بدون ُمرافق/وصي يجب أن تقوم بتقديم طلب تجديدوثائق السفر في  

من مكتب   تبعاً/وفقاً لمكان سكنكم. ستحصلون على مزيد من التعليمات  أو مكتب اللجوء المستقل 

 اللجوء اإلقليمي أو مكتب اللجوء المستقل. 

  

https://migration.gov.gr/gas/dioikisi/
https://migration.gov.gr/gas/dioikisi/
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 (. emailبتقديم طلب بواسطة البريد اإللكتروني/ اإليميل)   قم

 emailإلى دائرة اللجوء على عنوان اإليميل/ طلب لكي تُجددوا وثيقة سفركم يجب أن ترسلوا  ✓

 GAS.traveldoc@migration.gov.grالتالي:

 

 . وهو متوفر باللغتين اليونانية واإلنكليزية. هنالب ستجدونه الط ✓

والذي سيتضمن طلب  ةإلكتروني/إيميل مستقلبريدرسالة أن ترسلوا  يجبلكل فرد من أفراد العائلة  ✓

 مستقل/منفرد.

صورة رقمية ونه سترسل  ذيالمع طلبكم أن ترفقوا  يجب( email)في الرسالة اإللكترونية ✓

 تصلح لجواز السفر.  مخصصة /

 «TravelDocRenewals»>> الموضوع << في البريد اإللكتروني/إيميل يجب أن يكون  ✓

  ةكون ساريتيجب أن  تيوال التي بحوزتكمبطاقة اإلقامة حقل/ الموضوع رقم في أن تكتبواويجب

 (”TravelDocRenewals P123456789“) مثال على ذلك .  الصالحية

 

 

مكتب   يتوجب عليكم إبالغ ,معكم حال حدوث تغيير في مكان إقامتكم ووسائل التواصل في ✓

 .اللجوء المستقل لمستحقي الحماية الدولية

 

تصاريح قانونية بالمسؤولية/ تصريح مسؤول بواسطة البريد    ترسلون

 العادي 

 

بواسطة  مسؤولالتصريح القانونية بالمسؤولية/ التصاريح نفس الوقت يجب أن ترسلواال  في ✓

 :  التالي البريدي على العنوانالبريد العادي 

 

https://migration.gov.gr/wp-content/uploads/2020/09/ΑΙΤΗΣΗ-ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ-ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΩΝ-ΕΓΓΡΑΦΩΝ_31.7.2020.doc
https://migration.gov.gr/wp-content/uploads/2020/09/ΑΙΤΗΣΗ-ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ-ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΩΝ-ΕΓΓΡΑΦΩΝ_31.7.2020.doc
https://migration.gov.gr/wp-content/uploads/2020/09/ΑΙΤΗΣΗ-ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ-ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΩΝ-ΕΓΓΡΑΦΩΝ_31.7.2020.doc
file:///C:/Users/Anggeliki/Desktop/Ανακοινώσεις/Ανανεώσεις%20Ταξιδιωτικών%20Εγγράφων/GAS.traveldoc@migration.gov.gr
https://migration.gov.gr/wp-content/uploads/2020/09/ΑΙΤΗΣΗ-ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ-ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΩΝ-ΕΓΓΡΑΦΩΝ_31.7.2020.doc
https://migration.gov.gr/gas/dioikisi/
https://migration.gov.gr/gas/dioikisi/
https://migration.gov.gr/gas/dioikisi/
https://migration.gov.gr/gas/dioikisi/
https://migration.gov.gr/gas/dioikisi/
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الرمز  2وزارة الهجرة واللجوء مكتب اللجوء المستقل للمستحقين ب.كانيلوبولو  -دائرة اللجوء]

 & Υπηρεσία Ασύλου- Υπουργείο Μετανάστευσης)   10177البريدي 

ΑσύλουΑΚΑ Δικαιούχων, Π.Κανελλοπούλου 2, ΤΚ 10177) ] 

 

 

 

 هو :  مسؤولالتصريح  القانونية بالمسؤولية/ التصاريح  التحديداً  ✓

 

ستدلون بالتصريح بأنكم لم يتم  حيث(’Αالملحق  )أوΑ’التصريح المسؤول   ▪

ألي جرم أو جناية شائنة. إن كان ولدكم فوق سن   الحكم عليكم في أي وقت من األوقات

لإلبن/ة   مسؤولالشخصي التصريح ال( عاماً يجب أن تقّدموا نفس 15الخامسة عشرة )

باللغات هناستجدونه ’Αوأن يوقّع على التصريح كال الوالدين واإلبن/ة أيضاً. التصريح 

 ,واألوردو. التالية : األمهرية,العربية,اإلنكيزية,الفارسية,الفرنسية,باستو,التغرينية

 

كنتم تريدون وثيقة  ترسلوها فقط في حال(’Βالملحق )أو’Βالمسؤولالتصريح   ▪

سفر أبنائكم القاصرين . في هذه الحالة يجب أن تقدموا تصريح أنكم موافقون على  

.  تجديد وثائق السفر.هذا التصريح يقوم باإلدالء به كال الوالدين

باللغات التالية :  هناستجدونه’Βالتصريح

 األمهرية,العربية,اإلنكيزية,الفارسية,الفرنسية,باستو,التغرينية,واألوردو.

 

] ك ي ب   نني مراكز خدمةالمواطإما في توقيع.الالمصادقةعلى توقيعها و تمي يجبأن ةريحالمسؤول االتص •

(ΚΕΠ     )]أوفيأقسامالشرطة . 

 

 

عن الطلب اإللكتروني والتصريحين اإلثنين المذكورين   أخرىتفاصيل مهمة هناك 

متوفرة باللغات التالية :  هذه التعليمات. تعليمات مفصلة أعاله والتي عليكم قراءتها في 

 األمهرية,العربية,اإلنكيزية,الفارسية,الفرنسية,باستو,التغرينية,واألوردو. 

 

 

 

 

https://migration.gov.gr/wp-content/uploads/2020/09/Yπεύθυνη-Δήλωση-Α-Solemn-Declaration-A.zip
https://migration.gov.gr/wp-content/uploads/2020/09/Yπεύθυνη-Δήλωση-Α-Solemn-Declaration-A.zip
https://migration.gov.gr/wp-content/uploads/2020/09/Yπεύθυνη-Δήλωση-Α-Solemn-Declaration-A.zip
https://migration.gov.gr/wp-content/uploads/2020/09/YΠΕΥΘΥΝΗ-ΔΗΛΩΣΗ-Β-SOLEMN-DECLARATION-B.zip
https://migration.gov.gr/wp-content/uploads/2020/09/YΠΕΥΘΥΝΗ-ΔΗΛΩΣΗ-Β-SOLEMN-DECLARATION-B.zip
https://migration.gov.gr/wp-content/uploads/2020/09/YΠΕΥΘΥΝΗ-ΔΗΛΩΣΗ-Β-SOLEMN-DECLARATION-B.zip
https://migration.gov.gr/wp-content/uploads/2020/11/GUIDE-STAGE-1-2-RENEWAL-TDV.zip
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 تعليمات/ اللجوء رد / جواب وإرشاداتون من دائرة تلقت

 

 

الطلب اإللكتروني  في( emailتأكدوا من صحة كتابة بريدكم اإللكتروني الشخصي )  ✓

 الذي أرسلتموه .

 

.اإلجابة ستكون بلغة emailبواسطةدائرة اللجوء من  رد/إجابة ل لكم بعد فترة قصيرة سوف يُرس   ✓

 تفهمونها .

 

 

 قد تم إصدار قرار إيجابي)إن كان  تم تجديد وثيقة سفركم أم الهذه الرد سوف يبلغكم إن كان قد  ✓

 إرشادات. و سيتضّمن /يحتوي على  بالتجديد ( أو سلبي

 

( سوف تقوم emailقرار إيجابي بتجديد وثيقة سفركم , فإن الرسالة اإللكترنية )إن كان ال ✓

مكتب الشرطة الخاص بالجوازات ) أو في لتقديم مستندات/ وثائق بإحالتكم 

 .مكتب األجانب( 

 

 

  بالذات من مكاتب الشرطة الخاص بجوازات أي  بشكل أكثر تحديداً الّرد/اإلجابة سوف تحدد إلى   ✓

عليكم أن تذهبوا وماذا يجب أن يكون معكم /تصطحبوا   ] أو مكتب األجانب )ألوذابون([ السفر

 معكم. 

 

(  emailفي الرسالة اإللكترونية )دائرة اللجوء عدم تجديد وثيقة سفركم سوف تبلغلكم  إذا قررت ✓

أن تذهبوا لكي تستلموا هذا القرار ) قرار عدم   إلى أي مكتب إقليمي أو المكتب المستقل يجب

 التجديد( .

 

 

 

 

 

 

 

 

https://migration.gov.gr/gas/aitoyntes-kai-dikaioychoi/taxidiotika-eggrafa/
https://migration.gov.gr/gas/aitoyntes-kai-dikaioychoi/taxidiotika-eggrafa/
https://migration.gov.gr/gas/aitoyntes-kai-dikaioychoi/taxidiotika-eggrafa/
https://migration.gov.gr/gas/aitoyntes-kai-dikaioychoi/taxidiotika-eggrafa/
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وثائق/ مستندات إلى مكتب جوازات السفر ] أو مكتب األجانب   ون متقد
 )ألوذابون([

مكتب جوازات السفر ] أو مكتب األجانب )ألوذابون([ يجب أن يكون بحوزتكم إلى ذهابكم  عند ✓
 والمستندات التالية :الوثائق 

 

كرد /إجابة من  سخة مطبوعة عن نص الرسالة اإللكترونية/اإليميل الذي استلمته ن •
 دائرة اللجوء 

الرسالة اإللكترونية/اإليميل الذي إستلمته مع اإلرشادات/ بالملف الُمرفق/الُملحق  •

 التعليمات . 

 أحدث وثيقة سفر لديك . •

 تكون أن والتييجب  ([ ΑΔΕΤت )الموحدة] أذية إقامتكم ذات الصيغة بطاقتصريح/ •

 . الصالحية  سارية

 كالصورالمخصصة /التي تصلح لجواز السفر اليوناني ( 2صورتين حديثتين ) •

 وثيقة سفرإلصدار الرسوم  دفع إيصال •

 

] أو مكتب األجانب  تأخذون/ تستلمون من مكتب جوازات السفر  سوف 

هذا  تضيّعوا. يجب أن  ال تفقدوا/ التي قدمتوها المستنداتباستالم وثيقة إثبات إيصال/)ألوذابون([

 . وثائق سفركموثيقة اإلثبات ألنكم سوف تحتاجون إليها لكي تستلموا يصال/اإل

 

 

 

 

https://www.gsis.gr/e-paravolo
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السفرالُمجّددة /الحديثة الخاصة بكم من مكتب اللجوء اإلقليمي   ة وثيق ن تستلمو

 أو مكتب اللجوء المستقاللتابع لدائرة اللجوء. 

السفرالُمجّددة /الحديثة الخاصة بكم من مكتب اللجوء اإلقليمي أو مكتب   ةوثيق نوتستلمسوف  ✓

 . سكنكم مع مكانوالذي يتوافق  اللجوء المستقاللتابع لدائرة اللجوء

ستحدد أيضا من  /الرد الذي ستتلقونه بواسطةالرسالة اإللكترونية /إيميل من دائرة اللجوء  اإلجابة ✓

يجب أن تستلموا وثيقة سفركم الُمجددة/  ستقل( تحديداً مكتب إقليمي )أو مكتب اللجوء المأي 

 الحديثة . 

المكاتب اإلقليمية والمكاتب   عنواين و اإلتصال بيانات على طلعإ شاهد/ ✓

  .المستقلة للجوء 

 

  اإللكترونية  الصفحة إعالنات في تبحثوا أن يجب تجديدها, تم التي سفركم وثيئقة تستلموا لكي ✓

 .تجديدها  تم التي السفر وثائق  في اللجوء لدائرة

 

  وثيقتكم تجديد تم قد  كان إن تعرفوا لكي .بها إعالنات نشر يتم سفر  وثائق تجديد يتم مرة كل في ✓

ً  المعلنة اإلعالنات على تّطلعوا تبحثوا/ أن يجب  تم التي السفر وثائق>>حديثا

 األخيرة. السابقة / كمتبحثون بواسطة /على أساس رقم وثيقة سفر<< تجديدها

 

 

اليوم  سيحدد لكم  وثيقة سفركم السابقة / األخيرةرقم المنشور الذي سيحتوي على /اإلعالن ✓

 المجددة/الحديثة.وثيقة سفركم فيهما  ايجب أن تستلمو نياللتوالساعة 

 

يجب عليكم الحضور في اليوم والساعة المحددة كما هو مذكور/ مكتوب في اإلعالن لكي تستلموا  ✓

 المجددة/الحديثة. وثيقة سفركم 

 

/أنت  يجب عليكم   ✓  بالذات الحضور , اليمكنكم إرسال شخص آخر لكي يستلمها . أنت 

https://migration.gov.gr/gas/dioikisi/
https://migration.gov.gr/gas/dioikisi/
https://migration.gov.gr/gas/dioikisi/
https://migration.gov.gr/gas/dioikisi/
https://migration.gov.gr/gas/aitoyntes-kai-dikaioychoi/taxidiotika-eggrafa/ananeoseis-taxidiotikon-eggrafon/
https://migration.gov.gr/gas/aitoyntes-kai-dikaioychoi/taxidiotika-eggrafa/ananeoseis-taxidiotikon-eggrafon/
https://migration.gov.gr/gas/aitoyntes-kai-dikaioychoi/taxidiotika-eggrafa/ananeoseis-taxidiotikon-eggrafon/
https://migration.gov.gr/gas/aitoyntes-kai-dikaioychoi/taxidiotika-eggrafa/ananeoseis-taxidiotikon-eggrafon/
https://migration.gov.gr/gas/aitoyntes-kai-dikaioychoi/taxidiotika-eggrafa/ananeoseis-taxidiotikon-eggrafon/
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 داخل المكتب اإلقليمي عند القيام باإلستالم. ارتداء الكمامة / واقية الفم واألنفيجب أيضاً  ✓

 

 

    لكييجب أن تصطحبوا معكم/ يكون بحوزتكم الوثائق/المستندات التالية 

 المجددة/الحديثة من المكتب اإلقليمي : تستلموا وثيقة سفركم 

 وثيقة سفركم السابقة / األخيرة.   •

 . التي ستكون سارية الصالحية ([ , ΑΔΕΤذات الصيغة الموّحدة ] آذيت ) بطاقة إقامتكمتصريح/ •

التي قد أعطيت لكم من مكتب جوازات السفر/مكتب إستالم الوثائق وثيقة إثبات إيصال/ •

 (barcode)األجانب

 

 

 


