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ስርዓተ ሕጊ ዱቭሊን ΙΙΙ 

 

 

ዕላማ ናይዚ ስርዓተሕጊ ዱቭሊን  ΙΙΙ ንመጽናዕትን መመልከታን ናይ ዓለም ለኻዊ ዑቅባ  
ብዝምልከት ንዝግበር መስርሕ ብዝቀልጠፈ ተኽእሎታት ንምትግባር ዝአለመ እዩ፡፡እዚ መስርሕ 
ካብ አባላት ሃገራት ሕብረት አውሮፓ ሓንትን ፍልይትን ሃገር፡ብመሰረት እቲ ስርዓተሕጊ 
ዱቭሊን ዝውስኖ ነቲ ናይ ዓለም ለኻዊ ዑቅባ መጽናዕትን መመልከታን ሓላፍነት ንክትወስድ 
ዝገብር ስርዓተ ሕጊ እዩ፡፡ 

ብመሰረት መስፈርቲ እቶም አብዚ መስርሕ ንክአትው ዝውስኑ ረቋሂታት ብኸምዚ ዝስዕብ 
ቅድመ መስርዕ ይስርዑ፡፡  

• ቤተሰባዊ ምትእስሳር (ዝምድና) 

• አብ ቀረባ እዋን ዝወጸ ናይ መእተዊ ቪዛ ወይ ድማ መንበሪ ፍቃድ አብ አባላት ሃገራት 
ሕብረት አውሮፓ ዘለዎ፡፡ 

• እቲ/እታ ሓታታይ/ሓታቲት ዑቅባ ናብ አባላት ሃገራት ሕብረት አውሮፓ ብሕጋዊ ወይ 
ብዘይሕጋዊ መንገዲ ዝአተወ፡፡  

እንታይ እዩ ስርዓተ ሕጊ ዱቭሊን   ΙΙΙ 

•   ስርዓተሕጊ  « ዱቭሊን ΙΙΙ»ካብተን ነዚ ውዕል ካብ ዝተሰማምዓ ሃገራት ፡ አየነይቲ 
ሃገር ናይ ሕብረት አውሮፓ እያ፡ነቲ ናይ ዑቅባ ምርመራን መመልከታን ሓላፍነት 
ትወስድ ዝውስን ስርዓተሕጊ እዩ ፡፡ 

ናይ ዑቅባ መመልከታ ምስተእትዉ ንስኹምን ኩሎም ልዕሊ 14 ዓመት ዝኾኑ ናይ ስድራኹም 
አባላት  ናይ አጻብዕቲ አሰር ክትህቡ ኢኹም፡፡እቲ ናይ አጻብዕቲ አሰርኩም ናብ መሰረታዊ 

ማእከን ናይ አውሮፓ (EURODAC)ብምትሕልላፍ ክዕቀብ እዩ ፡፡ናይዚ ዕላማ ንመስርሕ 

ስርዓተሕጊ ዱቭሊን  ውጽኢታዊ ክኸውን ዝግበር መተግበሪ ስለዝኮነ እዩ። 

ናይ ስርዓተሕጊ  « ዱቭሊን ΙΙΙ» አብ ግብሪ ዝትግብራ ሃገራት ናይ ሕብረት አውሮፓ 27 

እየን (አውስትሪያ፣ቤልጄም፣ቡልጋሪያ፣ፈረንሳይ፣ጀርመን፣ዴንማርክ፣ግሪክ፣ኢስቶኒያ፣
አየርላንድ፣ስፔን፣ጣሊያን፣ክሮኢቲያ፣ኪፕሮ፣ሊትዋንያ፣ለቶንያ፣ሉክሳንበርግ፣ማልታ፣ሆላንድ፣
ኡጋሪያ፣ፖላንድ፣ፖርቶጋል ፣ሮማኒያ ፣ስሎቫኪያ ፣ስሎቨኒያ ፣ስዊድን፣ ቼክያ ፣ን ፊንላንድ 
እየን::ከምኡ ውን እተን 4 ተሓባበርቲ ሃገራት (ስዊዘርላንድ፣ ኢስላንዲያ ፣ ለይችቴንስቴይ፣ 
ኖርዌይ)እየን፡፡ 

ዓድ እንግሊዝ ድሕሪቲ ካብ ናይ  ሕብረት አውሮፓ  ምውጻአ ( BREXIT)እቶም ትቅበሎም 

መመልከታታት  ክሳብ 31/12/2020 ዝቀረቡ መመልከታታት ጥራይ እዮም።ብድህሪኡ 

ዝመጹ መመልከታታት ከምዘይትቅበል አፍሊጣ አላ፡፡. 
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አብ ካልእ ናይ አውሮፓ ሕብረት ሃገር ዝርከብ ናይ ቤተሰብ አባል  –ጽግዕተኛ ከምኡውን 
ንሰብአውነት ዝምልከቱ ምክንያታት፡ 

እንድህር ትሕት ዕድመ ኮይንኩምን ብዘይ አላዪ በይንኩም እንድህር መጺእኩም ፡ካብ ናይ 
ቤተሰብ አባላትኩም ማለት (ወለድኩም ፣ሓውኩም ሓፍትኩም፣አኮኹም፣ሓውቦኩም፣
ሓትነኩም፣አሞኩም፣አቦሓጎኩም፣ዓባይኩም)እንድህር አብ ካልእ ሃገር ናይ አውሮፓ 
ንስርዓተሕጊ ዱቭሊን ዝፈረመት ዝርከቡ ብሕጋዊ መንገዲ ዝነብሩ እንድህር ኮይኖም ፡እዛ ናይ 
ቤተሰብ አባላትኩም ዝርከብዋ ሃገር እንድህር ንስካትኩምን ናይ ቤተሰብ አባላትኩምን 
ተሰማሚዕኩም ፡ናይመመልከታኩም መጽናዕቲ ሓላፍነት ንሳ እያ ትወስድ፡፡እዚ ዝግበር 
ንዓኩም ዘርብሕ ምስ ዝከውን እዩ፡፡እቲ  ንዓኩም ከምዘርብሕ ዝግምገም ብመሰረት ናይቲ 
አብ መወዳእታ ገጽ ዝርከብ  ብመንገዲ ወኪልኩም ዝምላእ ቅጺ መሰረት ብምግባር እዩ፡፡ 

 እንድህር ትሕት ዕድሜ ኮይንኩምን ብዘይ አላዪ በይንኩም እንድህር መጺእኩም ፡ካብ ናይ 

ቤተሰብ አባላትኩም እንድህር አብ ካልእ ሃገር ናይ አውሮፓ ንስርዓተሕጊ « ዱቭሊን ΙΙΙ» 
ዝፈረማ ሃገራትዝርከቡ ብሕጋዊ መንገዲ ዝነብሩ እንድህር  ዘይብልኩም፡ መመልከታኹም አብ 
ግሪክ እዩ ክጽናዕ፡፡ 

እንድህር ልዕሊ ዕድሜ ኮይንኩምን ካብ ናይ ቤተሰብ አባላትኩም ዝኮነ ሰብ እቲ ስድራዊ  
ዝምድና ቅድም ኢሉ አብ መቦቆል ሃገርኩም ወይድማ አብ ካልእ ዝተፈጸመ እንድህር ኮይኑ፡
እቲ ናይ ስድራቤት አባል አብ ላዕሊ  ካብ ዝተገልጻ ሃገራት አብ ሃንቲ ናይ ዓለም ለኸዊ ዑቅባ 
ተቀባልነት ዝረኸበ እንድህር ኮይኑ፡እቲ ናትኩም ማመልከቻ ተጽንዖ ሃገር ንሳ ትከውን፡እዚ 
ንክትግበር ናይ ክልቴኩም ምስምማዕ ክህሉ አለዎ፡፡  

እንድህር ልዕሊ ዕድሜ ኮይንኩምን ካብ ናይ ቤተሰብ አባላትኩም ዝኮነ ሰብ እቲ ስድራዊ  
ዝምድና ቅድም ኢሉ አብ መቦቆል ሃገርኩም  ዝተፈጸመ እንድህር ኮይኑ፡እቲ ናይ ስድራቤት 
አባል አብ ላዕሊ  ካብ ዝተገልጻ ሃገራት አብ ሃንቲ ናይ ዓለም ለኸዊ ዑቅባ መመልከታ ዝገበረም 
መልሲ ዝጽበ ሓታታይ ዑቅባ  እንድህር ኮይኑ፡እቲ ናትኩም ማመልከቻ ተጽንዖ ሃገር ንሳ 
ትከውን፡እዚ ንክትግበር ናይ ክልቴኩም ምስምማዕ ክህሉ አለዎ፡፡  

 

ከም ናይ ቤተሰብ አባላት ዝቁጸሩ አየኖት እዮም: 

 

• ሰብአይ ወይ ሰበይቲ ወይድማ ዘይተመርዓዉ ብዕርክነት ብቋሚነት ንዝምድንኦም ዝዓቀቡ 
(እዚ ተቀባልነት ዝረክብ  እቶም ብዕርክነት ዝምድና ንዘለዎም ዘይተመርዓዉ ካብ ሳልሳይ 
ሃገራት ዝመጹ እታ ንጉዳዮም እትርኢ ሃገር ምስቶ ም ምርዑዋት ብሓደ ዓይኒ ትርኢ 
እንድህር ኮይኑ እዩ) 

• ትሕት ዕድሜ  ዝኮኑ ውላድ (እቶም ውላድ ዘይተመርዓዉ ክኮኑ አለዎም፡ንውላድ 
ብዝምለከት ካብ መርዓ ዝተውልዱን ብዘይ መርዓ ዝተወልዱን ከምኡውን ብሕጋዊ መንገዲ 
ብሞግዚትነት ንዘለዉ ውላድ የጠቃልል)፡፡ 

 

• እንድህር ልዕሊ ዕድሜ ኮይንኩምን ብምክንያት ጥንሲ፣ናይ ቀረባ እዋን ሕርሲ፣ከቢድ 
ሕማም፡ከቢድ ስንክልና ፣እርጋን ፣በዚ ዝተጠቅሰ ምክንያታት ናይ ውላድኩም ናይ ሓውኩም 
ናይ ወላዲኩም ሓገዝ ዘድልየኩም እንድህር ኮ ይኑ ፡እቲ ዝሕግዝ አባል ስድራ እንድህር አብ 
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ካልእ ሃገር ናይ አውሮፓ ንስርዓተሕጊ ዱቭሊን ዝፈረመት  ብሕጋዊ መንገዲ ዝነብር ኮይኑ 
ምስ ናይ ቤተሰብ አባላቱ ከምዝራከብ ክግበር ይክእል እዩ፡፡እዚ ክኸውን እቲ ዝምድና ካብ 
መቦቆል ሃገር ጀሚሩ ክኸውን አለዎ፡ከምኡውን ክልቲኦም ወገናት እዚ ንክትግበር ብጽሑፍ 
ምስምምዖም ክገልጹ አለዎም፡ብአንጻሩ ንስኹም ብሕጋዊ መንገዲ አባል አብዝኾነት ሃገር 
ትነብሩ እንድህር ኮይንኩም አብ ላዕሊ ዝተገልጹ ናይ ቤተሰብ አባላት ናባኹም  ክመጽኡ 
ይክእሉ እዮም፡፡ 

 

ብምክንያት ሰብአውነት፣ናይ ቤተሰብ ሕቶ ፣ባህላዊ መምዘኒታት አብ ግምት  ብምእታው፡ አብ 
ግሪክ ነቲ ንዑቅባ ዘቅረብኩሞ መመልከታ ናይ ቀዳማይ ደረጃ ውሳኔ ከይወጽኤ ከሎ ፡ግሪክ ነቲ 
ተታሒዙ ዘሎ ናይ ምጥርናፍ ስድራቤት ጉዳይ ናብቲ ናይ ቤተሰብ አባልኩም ናብ ዘለዎ ነቲ 
ስምምዕ ዝፈረመት ሃገር ንክመሃላለፍ ክትገብር ትክእል እያ፡እዚ ንክትግበር ናይ ክልቴኩም 
ምስምማዕ ክህሉ አለዎ፡፡  

 

መንበሪ ፍቃድ ፣ ቪዛ(Visa) ፣ ብዘይ ሕጋዊ መንገዲ ምእታው ፣አባል አብዝኮነት ሃገር 
ቅድምህጂንዝነበሩ፣ናይ ቅድም ህጂ ናይ ዑቅባ መመልከታ፣  

አብዚ እዋን ናይ መንበሪ ፍቃድ እንድሕር አለኩም(ማለት አብ አገልግሎት ዝርከብ ወይ ድማ 
ናይ አገልግሎት ግዜ ገደቡ ካብዝውድእ ካብ 2 ዓመት ዝወሓደ እንድህር ኮይኑ)ንናይ ዓለም 
ለኻዊ ዑቅባ መመልከታ ብዝምልከት ሓላፍነት ዘለዋ ሃገር እታ አባል ሃገር ብመሰረት ስርዓተሕጊ  

« ዱቭሊን ΙΙΙ»ናይ መንበሪ ፍቃድ ዝሃበትኩም ሃገር እያ፡፡ 

 አብዚ እዋን ቪዛ እንድሕር አለኩም(ማለት አብ አገልግሎት ዝርከብ ወይ ድማ ናይ አገልግሎት 
ግዜ ገደቡ ካብዝውድእ ካብ 6 ወርሒ ዘይመልኦ  እንድህር ኮይኑ)ንናይ ዓለም ለኻዊ ዑቅባ 

መመልከታ ብዝምልከት ሓላፍነት ዘለዋ ሃገር እታ አባል ሃገር ብመሰረት ስርዓተሕጊ  « ዱቭሊን 

ΙΙΙ»ናይ ቪዛ ዝሃበትኩም ሃገር እያ፡፡ 

እንድህር ካብ ሓዳ ንላእሊ ናይ መንበሪ ፍቃድ ወይ ድማ ቪዛ እንድሕር አለኩም ኮይኑ ንናይ 
ዓለም ለኻዊ ዑቅባ መመልከታ ብዝምልከት ሓላፍነት ዘለዋ ሃገር እታ አባል ሃገር ብመሰረት 

ስርዓተሕጊ  « ዱቭሊን ΙΙΙ»ናይ ዘለኩምመንበሪ ፍቃድ ወይ ድማ ቪዛ ናይ አገልግሎት ግዜ 
ገደቡ አብ ዝውዳአሉ ግዜ እዩ ዝከውን፡፡ 

 

, ቅድሚ ናብ ግሪክ ምእታውኩም  ብዘይ ሕጋዊ መንገዲ ናብ ካልእ ነቲ ስርዓተ ሕጊ ስፈረሙ 
ሃገር/ራት አቲኩም እንድህር ነይርኩምኮይኑ ንናይ ዓለም ለኻዊ ዑቅባ መመልከታ ብዝምልከት 
ሓላፍነት ዘለዋ ሃገር እታ ቅድም ህጂ ዝአተኩማ ሃገር አያ ክትከውን፡እዚ ሓላፍነት  ብዘይ ሕጋዊ 
መንገዲ ምስአተኩም ድህሪ 12 ወርሒ አይክሰርህን እዩ ፡፡  

  

ቅድሚ ማመልከቻ ምእታውኩም አብ ካልእ ነዚ ስምምዕ አብ ዝፈረመት ሃገር ን5 ተኸታታሊ 
አዋርሕ እንድህር ነይርኩም ንጉዳይ መመልከታኹም ትርኢ ሃገር እታ 5 አዋርሕ ዝነበርኩምላ 
ሃገር እያ፡፡  
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ቪዛ አብዘይሓትት አባል ሃገር ብሕጋዊ መንገዲ እንድህር አቲኩምን ናይ ዓለም ለኻዊ ዑቅባ 
መመልከታ ብዝምልከት ሓላፍነት ዘለዋ  እታ ዝአተኩማ ሃገር እያ፡፡ 

 

መመልከታ ዘእተኩሞ አብ ሓንቲ አባል ሃገር ዓለም ለኻዊ መዕርፎ ነፈርቲ እንድህ ኮይኑ ነቲ 
መመልከታ ናይ ምርአይ ሓላፍነት ዘለዋ  ዝወረድኩምላ መዕርፎ ነፈርቲ ትርከብ   ሃገር እያ፡፡ 

ቅድሚ ህጂ አብ ካልእ ሃገር ናይ ዓለም ለኻዊ ዑቅባ መመልከታ አእቲኩም እንድህር ኮ ይንኩም  
እቲ መመልከታ ምስአተወ 3 ወርሒ ክሳብ ዝሓልፍ አብታ ሃገር እንድህር ጸኒህኩም ነቲ 
መመልከታ  ክሳብ ናይ መወዳእታ ተቀባልነት አይረከበን ዝብል መልሲ ክሳብ ዝወጽእ እቲ 
ጉዳይ ትሕዞ ማመልከቻ አብ ዝአተወሉ ሃገር እዩ፡፡  

መታሓሳሰቢ 

ካብዞም አብ ላዕሊ ዘለዉ ነጥብታት ምስ ናትኩም ውልቃዊ ጉዳያት ምትእስሳር እንድህር 
ዘይብሎም ናትኩም መመልከታ ናይ ምጽናዕ  ሓላፍነት ዘለዋ ሃገር ግሪክ እያ፡፡  

ካልእ ናይ ስርዓተሕጊ  « ዱቭሊን ΙΙΙ»አባል ሃገር ንመመልከታኩም ናይ ምጽናዕ ሓላፍነት 
ምስዝህልዋ ፡ 

ብመሰረት አብ ላዕሊ ተገሊጹ ዘሎ መመልከታኩም ናይ ምጽናዕ ሓላፍነት ዘለዋ ካልእ ነዚ ስምምዕ  
ዝፈረመት ሃገር እንድህ ኮይና ከምኡውን እዛ ሃገር ንናይ ዓለም ለኻዊ ዑቅባ መመልከታኩም 
ንምጽናዕ እንድህር ፈቂዳ፡እቲ አብ ግሪክ ዘእተኩሞ መመልከታ ተቃባልነት ዘይረከበ ተባሂሉ 
ብምስራዝ ብድህሪኡ ናብታ ሃገር ትመሃላለፉ፡፡መብዛህቱ እዋን እዚ ዝትግበር እታ ሃገር ምስ 
ፈቀደት አብ ውሽጢ 6 ወርሒ እዩ፡፡   

ናብታ ሃገር ምኻድ እንድህር ዘይደሊኩም ነቲ ውሳኔ ብምቅዋም ናብ ናይ ይግባይ ሰብ መዚ 
ይግባይ ምሕታት ትክእሉ ኢኹም፡፡ይግባይ ትብሉሉ ቦታ አብ ዞባዊ ቤት ጽህፈት ዑቅባ ወይ 
ድማ አብቲ ነቲ ውሳኔ ዝተቀበልኩምሉ  ነብሱ ዝኸአለ አሃዱቤት ጽህፈት ዑቅባ ኮይኑ አብ 
ውሽጢ ናይቲ ተጻሂፉ ዝርከብ ናይ ግዜ ገደብ ክከውን አለዎ፡፡ 

አገደስቲ ሓበሬታታት 

አብ ላዕሊ ተዘርዚሮም ዘለዉ መምዘኒታት ብዝበለጸ መንገዲ ምእንቲ አብ ተግባር ክውዕሉ ናይ 
ዓለም ለኻዊ ዑቅባ መመልከታ ከተእትዉ ከለኩም ንቤት ጽህፈት ዑቅባ እዘን ዝስዕባ ሓብርዎ 
ም 

 

1) ናይ ካልእ አባል  ሃገር ቪዛ እንድህር አልይኩም፡ 

2) ናይ ካልእ አባል  ሃገር ናይ መንበሪ ፍቃድ እንድህር አልይኩም፡ 

3) ናብ ግሪክ ብዘይ ሕጋዊ መንገዲ ክትአትው ከለኩም ብካልእ አባል ሃገር እንድህር ሃሊፍኩም፡ 

4) ናብ ግሪክ ቅድሚ ምምጻእኩም ብዘይ ሕጋዊ መንገዲ አብ ካልእ አባል ሃገር እንድህር 
ነቢርኩምን ንክንደይ ግዜ፡ 
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5) ናይ ቤተሰብ አባላትካ አብ ካልእ አባል ሃገር እንድህር ዝነብሩ ኮይኖምን ብምንታይ አይነት 
መንበሪ ወረቀት ከምዝነብሩ ምግላጽ፡ 

አገደስቲ ዝኾኑ ሓበሬታታትብሙሉኦም ከተፍልጡ አለኩም ከምኡ ውን አብ ኢድኩም ዝርከብ 
ዝኮነ ናይ መረጋገጺ ሰነድ ክትህቡ ይግባእ(ናይ ሓታታይ ዑቅባ ካርድ ፣ናይ መንበሪ ፍቃድ 
ናትኩም ኮነ ናይ አባላት ስድራኩም፣ናይ ስድራ መረጋገጺ ሰነድ፣ከምኡውን ካልኦት ናይ ምስክር 
ሰነዳት፣ቪዛታት፣አብ ካልእ ሃገር ከምዝነበርኩም ዝገልጹ ዝኮነ ይኩን ሰነዳት፡ከም ናይ 
መጓጓዓዝያ ትኬት፣ናይ ሆቴል ቅብሊት፡ናይገዛ ክራይ ውዕል ወ.ዘ.ተ ክከውን ይክእል 

 ምርኻብ ምስ ናይ ዱቭሊን አሃዱ  

ንዝበለጸ ሓበሬታታት በጃካትኩም ምስ ብሄራዊ ናይ ዱቭሊን አሃዱ ተራኸቡ 

መዓልታዊ ካብ ( 10:00ቅ ቀ – 12:00ድቀ) አብ ቁ ስ213_1629157. ክትድውሉ ትክእሉ 
ኢኩም፡እቲ ርክብ ብቋንቋ ግሪክን ኢንግሊሽን ክከውን አለዎ ከምኡውን አብቲ ርክብ ነቲ አብ 
ናይ ሓታታይ ዑቅባ ካርድ ዝተመዝገበ ናይ ጉዳይኩም ቁጽሪ (ኬዝ ነምበር) ክትርስዑ 
የብልክሙን፡፡  

ከምኡውን ብመንገዲ ኢሜል  በዚ አድራሻ as.dpt.ndu@migration.gov.gr. መልእክቲ 
ክትሰዱ ትክእሉ ኢኩም፡ እቲ መልእክቲ ብቋንቋ ግሪክን ኢንግሊሽን ክከውን አለዎ  አብቲ 
ዛዕባ ዝብል ነቲ ናይ ሓታታይ ዑቅባ ካርድ ዝተመዝገበ ናይ ጉዳይኩም ቁጽሪ (ኬዝ 
ነምበር)ክትመልእዎ ይግባእ፡ 

ብመሰረት ስርዓተሕጊ ዱቭሊን ΙΙΙ ንአለይቲ ዘይብሎም ትሕት ዕድመ ዝሓሸ ረብሓ 
ንክህልዎም ዘግብሩ መምዘኒታት፡ 

ብዘይ አላዪ ንዝርከቡ ትሕት ዕድመ ጸገማቶም ንምቅላል ን ምጥርናፍ ስድራቤት ብዝምልከት 
ንቅልጣፈ ናይዚ መስርህ  ዝተዳለወ ሓድሽ መተግበሪ፡ 

ብሔራዊ ናይ ዱቭሊን አሃዱ ብዘይ አላዪ ንዝርከቡ ትሕት ዕድመ ጸገማቶም ንምቅላል ን ምጥርናፍ 
ስድራቤት ብዝምልከት ንቅልጣፈ ናይዚ መስርህ  ዝተዳለወ ሓድሽ መተግበሪ አብ ግብሪ 

አውኢሉ ይርከብ፡እዚ ስርዓተሕጊ ዱቭሊን 604/2013 ንመመልከታታት ናይ ምጥርናፍ ስድራቤት 
መስርህ ንምቅልጣፍ ዝተገብረ እዩ፡ 

ናይዚ መተግበሪ ዕላማ ካልኦት ሃገራት ንመመልከታታት ናይትሕት ዕድመ  ናይ ምጥርናፍ ስድራቤት  
መስርህ አብ ዝምርምሩሉ እዋን ንዝሓትዎም ሓበሬታታት ብሙሉኡ ብሓባር ንምእካብ እዩ፡  

 

ነዚ መተግበሪ ንምስራሕ  UNHCR, UNICEF ከምኡውን EASO ዝተሳተፉ ኮይኖም ብሔራዊ ናይ 
ዱቭሊን አሃዱ ቅድም ህጂ ንዝግልገለሎም ዝነበረ መተግበርያታትን ከምኡውን ካብ ዝተፈላለያ 
መንግስታዊ ዘይኮና ማህበራት ንዝወጹ ጽሁፋት ሓቢሩ እዩ ፡፡ 

ብሔራዊ ናይ ዱቭሊን አሃዱ ዘዳለዎ ንዝበለጸ ጥቅምን ቅልጣፈን ዝአመተ ናይ መተግበሪ ቅጺ፣
መምርሒታት፣ከምኡውን ቼክ ሊስት ብ Word ወይ ብ pdf ፋይል ከተውርድዎ እንድህር 
ደሊኩም   http፡//migration.gov.gr/en/gas/diadikasies/doyvlino-iii/ ነዚ ድህረ ገጽ 
ተወከሱ፡፡ 
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ን ዝበለጸ ሓበሬታታት ንምርካብ በዚ ዝስዕብ ዘሎ ናይ ብሔራዊ ናይ ዱቭሊን አሃዱ ድህረ ገጽ 

ተወከሱ፡፡ as.dpt.ndu@migration.gov.gr 

 

 

ሓበሬታታት: 

ብሔራዊ ናይ ዱቭሊን አሃዱ 

አድራሻ: ጎደና ቲቮን (Λ. Θηβών) 196-198, ህንጻ ከራኒ (Κτήριο Κεράνη), 2ος ደርቢ 182 33 

ስልኪ ቁጽሪ : (0030) 213-1629157 (10:00ንግሆ  - 12:00ፋዱስ) 

Email: as.dpt.ndu@migration.gov 
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