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   ብኸመይ መንገዲ ናይ መጓዓዝያ ሰነድ ክህልወኩም  ይኽእል 

 

ናይ መጓዝያ ሰነድ ውልቃዊ እዩ ፡ናይ ፖለቲካዊ ዑቅባ ወይድማ ድጋፋዊ ዑቅባ ስርዓተ መንበሪ ተቀባልነት ምስ 

ረኸብኩም ናይ መጓዝያ ሰነድ ከተውጽኡ ትኽእሉ ኢኹም፡   

በዓል መሰል ናይ ፖለቲካዊ ዑቅባ ስርዓተ መንበሪ እንድሕር ኮይንኩም ናይ መጓዝያ ሰነድ ምውሳድ መሰል 

አለኩም፡ናትኩምን ናይ ስድራቤት አባላትኩምን  ናይ መጓዝያ ሰነድ ካብቲ ዝወጽአሉ ግዜ ጀሚሩ ንሓሙሽተ  (5) ዓመት 

ዘገልግል እዩ፡ከምኡውን ናይቶም ትሕተ ዕድመ፡  ዓሰርተ አርባዕተ (14) ዓመት ዝዓጸዉ ንሓሙሽተ  (5) ዓመት ዘገልግል 

እዩ፡ናይቶም ትሕተ ዕድማ ትሕቲ ዓሰርተ አርባዕተ(14) ዓመት ዝኾኑ ንሰለስተ  (3) ዓመት ዘገልግል እዩ፡ 

 

 ብኸመይ መንገዲ ናይ መጓዝያ ሰነድ ማመልከቻ ክትገብሩ ትኽእሉ  

ማመልከቻ አብ ቤት ጽህፈት ፓስፖርት እንዳ ፖሊስ  (ወይ አብ ቤት ጽህፈት ኢሚግሬሽን (አሎዳፖን)). 

ብመሰረት ናይቲ ትነብሩሉ ከባቢ አበየናይ ቤትጽህፈት ፓስፖርት ከምትኸዱ ትመርጹ፡ አብ ቤትጽህፈት ፓስፖርት ነቲ 

ብመገዶም ከተእትውዎ ዝተሓበርኩም አብ ታሕቲ ብዝርዝር ተገሊጾም ዘለዉ አድለይቲ ነገራትን ሰነዳትን/ክፍሊትን 

ተእትዉ፡ብተወሳኺ ናይ አጻብዕቲ አሰር ክትህቡ ኢኹም፡ 
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ማመልከቻ አብ ትገብሩሉ እዋን ናይ ግድን ምሳኹም ናይ መንበሪ ፍቃድኩም  (ΑΔΕΤ)ክህሉ አለዎ፡ወይድማ ናይ 

ዓለም ለኻዊ ሓታታይ ዑቅባ ካርታ (ኦዝ ቫይስ)አብ ልዕሊኡ «መንበሪ ፍቃድ ንምውጻእ ይጽበ.» ዝብል ማሕተም ዘለዎ 

ሒዝኩም ትኸዱ፡ 

ናይ ደቅኹም ናይ መጓዝያ ሰነድ ማመልከቻ ክትገብሩ እንድህር ደሊኹም ልክዕ ከምቲ ናትኩም አብ ታሕቲ 

ብዝርዝር ተገሊጾም ዘለዉ አድለይቲ ነገራትን ሰነዳትን/ክፍሊትን ከተእትዉ አለኩም፡ብተወሳኺ ደቅኹም ዕድሜኦም ልዕሊ 

ሹዱሽተ (6) ዓመት እንድህር ኮይኖም ናብ ቤትጽህፈት ፓስፖርት ምሳኹም ክኸዱ አለዎም፡ምእንቲ ናይ አጻብዕቲ አሰር 

ክህቡ፡ 

 እተን አድለይቲ ነገራት ምስ አእተኹም ካብ ቤትጽህፈት ፓስፖርት  ከምዘእተኹም ዝገልጽ ናይ መረጋገጺ ሰነድ 

ክትወሃቡ ኢኹም፡እዚ መረጋገጺ ሰነደ ክጠፍእ የብሉን ምክንያቱ ነቲ  ናይ መጓዓዝያ ሰነድኩም  ክትወስዱ ከለኹም 

ክትሕተቱ ኢኹም፡ 

 

ቅድሚ ካብ 30/05/2020  አብ አገልግሎት ዑቅባ ማመልከቻ ናይ መጓዓዝያ ሰነድ ገይርኩም እንተነይርኩም 

ብዘይካ አብዚ ላዕሊ ተገሊጹ ዘሎ ተወሳኺ ናብ ቤትጽህፈት ፓስፖርት ውሳኔ ናይ አገልግሎት ዑቅባ  ናይ መጓዓዝያ ሰነድ 

ንክወስድ አዎንታዊ ውሳኔ ወጺኡሎ ዝብል ሰነድ ከተእትዉ አለኩም፡  

ውሳኔ ከምዝወጽአልኩም ንምፍላጥ ናይ ግድን አብ መግለጺ ናይ  ውሳኔ  ናይ መጓዓዝያ ሰነድ .ክትርእዩ አለኩም፡ ነቲ 

ውሳኔ አብ መግለጺ  አገልግሎት ዑቅባ  አብዚ, ብመሰረት ቁጽሪ ጉዳይኩም(ኬዝ ነምበር) ክትረክብዎ ኢኹም፡እንድህር 

ማመልከቻ ዝገበርኩምሉ እዋን  ድሕሪ 30/05/2020 ኮይኑ ውሳኔ እንድህር ዘይ ወጺኡ  ንውሳኔ ምእታው አገዳስነት 

የብሉን ፡ 
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 ብመሰረት ናይቲ ትነብሩሉ ከባቢ ቤት ጽህፈት ፓስፖርት ምረጹ  አብዚ ሊስታ  

 

 

በዓል መሰል ናይ ፖለቲካዊ ዑቅባ ስርዓተ መንበሪ እንድሕር ኮይንኩም አድለይቲ ነገራትን ሰነዳትን 

አበየናይ ቤት ጽህፈት ፓስፖርት ማመልከቻኩም እትገብርዎ  እዚ ዝስዕብ እዩ፡  

 

• ሓላፍነታዊ ጽሑፋዊ  ማመልከቻ ንምውጻእ  ናይ መጓዓዝያ ሰነድ ፡ካብ ቤት ጽህፈት ፓስፖርት ክወሃበኩም 

እዩ፡ 

• ቅዳሕ ናይ ውሳኔ ናይ ፖለቲካዊ ዑቅባ ስርዓተ መንበሪ ዝተወሃበኩም፡  

• ቅዳሕ ናይ ውሳኔ ናይ መንበሪ ፍቃድ ዝተወሃበኩም፡ 

• ክልተ አብ ቀረባ እዋን ዝተሳአልኩሞ ንናይ ግሪክ ፖስፖርት ዘገልግል ዓይነት 

• ናይ ክፍሊት ሰነድ( ናይ ክፍሊት ሰነድ ንምውጻእ ዘድሊ ሓበሬታታት አንብቡ ) 

 

በዓል መሰል ናይ ድጋፋዊ ዑቅባ ስርዓተ መንበሪ እንድሕር ኮይንኩም ናብ ቤት ጽህፈት ፓስፖርት 

ከተእትውዎ ዘድልየኩም አድለይቲ ነገራትን ሰነዳትን እዚ ዝስዕብ  

 

• ሓላፍነታዊ ጽሑፋዊ  ማመልከቻ ንምውጻእ  ናይ መጓዓዝያ ሰነድ፡ካብ ቤት ጽህፈት ፓስፖርት ክወሃበኩም 

እዩ፡. 

• ቅዳሕ ናይ ውሳኔ ናይ ድጋፋዊ ዑቅባ ዝወሰድኩሞን ምስኡ አተሓሒዝኩም ካብ መንግስቲ ግሪክ ናይ  መጓዓዝያ 

ሰነድ TDV ናይ ምውጻእ መሰል ከምዘለኩም ዝገልጽ ውሳኔ ቅዳሕ ፡፡ነዚ ናይ መንግስቲ ግሪክ ናይ  መጓዓዝያ 

ሰነድ ውሳኔ ከተምጽኡ ዘይትኽእሉ እንድህር ኮይንኩም፡ ናይ ሃገርኩም ሃገራዊ ፓስፖርት ከተውጽኡ 

ከምዘይትክእሉ ካብ ዘብ መዚ ናይ ሃገርኩም መረጋገጺ ከተምጽኡ  ይግባእ (ንአብነት ካብ ኤምባሲ ናይ 

ሃገርኩም አብ ውሽጢ ግሪግ ዝርከብ) 



 
 

4 
 

•  ቅዳሕ ናይ ውሳኔ ናይ መንበሪ ፍቃድ (ΑΔΕΤ). 

• ክልተ አብ ቀረባ እዋን ዝተሳአልኩሞ ንናይ ግሪክ ፖስፖርት ዘገልግል ዓይነት 

• ናይ ክፍሊት ሰነድ( ናይ ክፍሊት ሰነድ ንምውጻእ ዘድሊ ሓበሬታታት አንብቡ) 

 

 ካልኦት አገደስቲ ሓበሬታታት ንደቅኹም ማመልከቻ ዝምልከት   

✓ ናይ ደቅኹም ሓላፍነት፣ሞግዚትነት አብ ትሕቲ ክልቴኹም ወለደ ብሓባር ምስ በዓል ቤትኩም/ክን እንድህር ኮይኑ፡ግን 

ናብ ቤት ጽህፈት ፓስፖርት ንናይ ደቅኹም ማመልከቻ ንምግባር እቲ ሓደ ወላዲ ክርከብ ዘይክእል እንተኮይኑ፡ እቲ 

ዝመጽእ ሓደ ወላዲ ናይቲ ዘይመጽኤ ወላዲ ምስምምዑ ዝገልጽ ባዕሉ ብኢዱ ዝፈረሞ መረጋገጺ ወረቀት ብምምጻእ 

ነቲ ማመልከቻ ክትግብር ይክእል እዩ፡፡እቲ ብኢዱ ዝፈረሞ መረጋገጺ ወረቀት ሓቀኛነቲ ብ ወግዓውያን  ሰብ መዚ 

ክረጋገጽ አለዎ፡፡  

✓ እንድህር እስኹም/ን በይንኹም/ን ናይ ደቅኹም ሓላፍነት፣ሞግዚትነት እንድህር ኮይንኩምን ነዚ ዘረጋግጽ ወግዓዊ ሰነድ 

ናይ ሞግዚትነት እንድህር ዘይብልኩም(ንአብነት ፍትሕን ንሞግዚትነት ዝምልከትን፣ መረጋገጺ ሰርተፊኬት ናይ 

ሞት)ናብ ቤት ጽህፈት ፓስፖርት  ናይ ግድን  ንናይ ማመልከቻ ናይ ደቅኹም  ብመሰረት ዓንቀጽ2 ንኡስ ርዕስ.6 ናይ 

ΚΥΑ 10302/ነጋሪት ጋዜጣΦΕΚ Β΄2036/30-5-2020. ሕጋዊ ናይ ማሕላ መረጋገጺ ከተእትዉ ይግባእ፡፡እዚ 

ሕጋዊ ናይ ማሕላ መረጋገጺ ከረጋገጾ  ዝግብኦ ነገር (ንአብነት ሞት ናይ በዓል ቤትኩም/ክን ፣ፍትሕ)ከመዘሎን ከምኡ 

ውን አብ መበቆል ሃገርኩም ነዚ ዝገልጽ ወግዓዊ ሰነድ ከምዘይብልኩም ከረጋግጽን ክገልጽን  

✓ እንድህር  አላዪ ዘይብልካ /ኪ ትሕተ ዕድመ ኮይንካ/ኪ ማመልከቻኻ/ኺ ብመንገዲ ወኪልኡም/ኮሚቴ ክትግበር አለዎ፡

፡  

ብኸመይ መንገዲ ናይ መጓዝያ ሰነድኩም  ክትርከብዎ ትኽእሉ  

 

ናይ መጓዓዝያ ሰነድኩም ንክትርከቡ : 

✓ ናይ መጓዓዝያ ሰነድኩም  አብዘን አብ ታሕቲ ተገሊጸን አብ ዘለዋ ዞባዊ ቤት ጽህፈትን ነብሱ ዝኸአለ ናይ ዑቅባ  

አሃዱ ጥራይ ኢኹም ክትርከቡ ትኸእሉ፡ 

 

1. ካብ  ዞባዊ ቤትጽህፈት ተሳሎኒኪ 

2. ካብ  ዞባዊ ቤትጽህፈት  ዑቅባ አቲኪ(ካተኻኪ) 
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✓ አብ ነብስ ወከፍ እዋን ናይ መጓዓዝያ ሰነድ ድሉው ኮይኑ ምስ ዝወጽእ አብ መግለጺ ቤት ጽህፈት ዑቅባ ይወጽእ 

እዉ፡ 

✓ ብመሰረት ናይ ጉዳይኩም ቁጽሪ(ኬዝ ነምበር) አብ ቀረባ እዋን ንዝወጽኤ መግለጺ   ናይ ድልዋት ዝኾኑ ናይ 

መጓዓዝያ ሰነድ(ድልዋት ናይ መጓዓዝያ ሰነድ)   ናይ መጓዓዝያ ሰነድኩም ድሉው እንተኮይኑ ክትከታተሉ አለኩም፡

ከምኡውን እቲ ትርከቡሉ ቦታን ሰዓትን መዓልትን አብዚ ክትረኽብዎ ኢኹም፡ 

✓ ከምቲ አብቲ መግለጺ ዝተሓበረ ናይ ግድን አብ ፍሉይ መዓልትን ሰዓትን  ክትመጽኡ ይግባእ፡፡  

✓  ንናይ መጓዓዝያ ሰነድኩም  ንምውሳድ ናይ ግድን ባዕሉ/ባዕላ ክትመጽኡ ይግባእ፡ 

✓  ናይ መጓዓዝያ ሰነድኩም ክትወስድዎ ናብ ዞባዊ ቤት ጽህፈት አገልግሎት ዑቅባ ወይ ድማ ናብ ነብሱ ዝኸአለ 

አሃዱ አገልግሎት ዑቅባ ክትመጽኡ ከለኹም ናይ ግድን ማስክ ክትገብሩ አለኩም ፡፡ 

 

 

 ናይ መጓዓዝያ ሰነድኩም  ክትወስዱ ክትመጽኡ ከለኹም  ምሳኹም ሒዝኩሞ ክትመጽኡ 

ዝግበአኩም  አድለይቲ ነገረት እዞም ዝስዕቡ እዮም፡  

     

• እቲ ዘድሊ ነገራትን ሰነዳትን ከምዘእተኹም ካብ ቤትጽህፈት ፓስፖርት ዝተወሃበኩም መረጋገጺ፡  

• ናይ መንበሪ ፍቃድኩም (ΑΔΕΤ) አብ አገልግሎት ዝርከብ፡ 

• ናይ መንበሪ ፍቃድ እንድህር ዘይብልኩም ናይ ግድን ናይ ሓታታይ ዑቅባ ካርድ (ኦዝፋይስ) «መንበሪ 

ፍቃድ ንምውሳድ ይጽበ »ዝብል ማህተም ዘለዎ ሒዝኩም ክትርከቡ አለኩም፡ 

 

https://migration.gov.gr/gas/aitoyntes-kai-dikaioychoi/taxidiotika-eggrafa/etoima-taxidiotika-eggrafa/
https://migration.gov.gr/gas/aitoyntes-kai-dikaioychoi/taxidiotika-eggrafa/etoima-taxidiotika-eggrafa/
https://migration.gov.gr/gas/aitoyntes-kai-dikaioychoi/taxidiotika-eggrafa/etoima-taxidiotika-eggrafa/

