
 

                               

 

 

 III دبلن  ڕێککەوتننامەی                                  

                                                   

 

 

پاراستنی     مافی  کاری داوا  ی پەنابەری  و  پشکنین   پڕۆسەکانی  بە    دەستگەیشتنە ڕاستەوخۆ       IIIدبلن   کەوتننامەیڕێک  ئامانجی

  دەبێتە   کە    ەستنیشان دەکات  ئەو  وواڵتە  ئەندامە  د  کەوتنامەکە ئەوروپا،   ڕێک  لە   تەنها  یەك  وواڵتی  ئەندام  الیەنلە   نێودەوڵەتی
 . داواکاریێکی  پاراستنی  نێودەوڵەتی    یپشکنین   لە بەرپرسیار  

 
 هاتووە:    خوارەوە کە  لە    یە  بەو  ڕیزبەندی  رێتیئەو  پێوانانەی  بەکارهاتووە  بۆ دیاریکردنی  بەرپرسیا

 
   

 پەیوەنبەندی  خێزانی •

 نوێ،  یاخود  مۆڵەتنامەی  مانەوە  لە  وواڵتێکی  ئەندام،  وە  یان   ەی ڤیزهەبوونی    •
   ەورۆپا. ئەگەر  پەناخواز  بەشێوازی  یاسایی  یان  نایاسایی  هاتبێتە  یەکێتی  ئ  •

 
 

 چییە   III دبلن   کەوتننامەی ڕێک

   کەوتننامەیەڕێک ئەو   لەسەر   ە پابەند    پی   کە ووواڵت  لە  وواڵتانی  ئەور   دەکات  کە  کام  "   دیاری III" دبلن    کەوتننامەیڕێک

 . ی دەکەوێتە  ئەستۆ  انتان اواکاریەکپشکنینی  د  لە   بەرپرسیارێتی   وە
پەنجەمۆرتان  لێ وەردەگیرێت،  وە  لە    پاراستنی  نێودەوڵەتی،    ی فما سەتهێنانی دە بەدەکەن  بۆ  کاتێك  کە  داواکاری  پێشکەش 

 .  وەیە یە (  ساڵ١٤وەردەگیرێت   کە  تەمەنیان   لە  سەرووی  چواردە  )   تانێزانەکەشندامانی  خئە
"     III" دبلن   ەیامنن کەوت ڕێک   پەیڕەوکردنی   مەبەستیبە (   EURODAC)   روپیسەنتەری  ئەو  یەکەی   چێتە پەنجەمۆرەکانتان  دە  

 . بەشێوەیەکی  کاریگەر 
 

دا  ) نەمسا،  بەلجیکا،    پاو وواڵتن  لە  یەکێتی  ئەور   ٢٧   پەیڕەودەکەن    "    III" دبلن    کەوتننامەی ئەو  وواڵتانەی  کەوا   ڕێک

ئیتالیا،   کڕواتیا،   کیپڕۆس "قوبڕس"،  لیتوانیا،     ،   ئیسپانیا،ەندەئیستۆنیا،   ئێرل یۆنان،     بولگاریا،  فەڕەنسا،  ئەڵمانیا،  دانیمارك، 
ەندە،  هۆنگاریا،  پۆڵۆنیا،   پۆرتۆگالییا،  ڕۆمانیا،  سلۆڤاکیا،   سلۆڤینیا،   سوید،  چیك،  فیلالندە.   لیتۆنیا،  لۆکسێمبۆرگ،  ماڵتا،  هۆڵ 

 نۆرویج (.   و  لیختنستاینوواڵتانی  هاوکاریش  ) سویسڕا  و  ئیسلەندا  و    ٤هەروەها  
 
 

،  تەنها  بەو  داواکاریانە  پابەندە  کە  تاکو   ( BREXIT)   دەرچوونی  لە  یەکێتی  ئەوڕۆپا دا  شانشینی  یەکگرتووی  بەریتانیا  دوای
 ا. شانشینی  یەکگرتووی  بەریتانی   بکرێت  بۆ  ،  پێشکەش کراون.  وە  ناتوانرێت  چیتر  داواکاری  نوێ  ڕەوانە٣١/١٢/٢٠٢٠
 



 

   ەکان مرۆیی  و  هۆکارە  " " هۆگربوون گیرۆدەیی  -دا  لە  وواڵتێکی تری  ئەندام   ێزانخ

 
یەکێك  لە  "باوان"  دایك  یان  باوك،    )  کەتان  ێزانەوە  ئەندامێکی  خ  ،بێهاوەڵن   "نن"خوار هەژدە سااڵ   مێرمنداڵێکیئەگەر ئێوە  

"،    III" دبلن بە  شێوەیەکی  یاسایی  لە  یەکێك  لە  وواڵتانی      بن وا  جێنشین(  کە  یرەپور،  داپیرە،  باپ  خوشك  و  برا،  مام،  خاڵ،  

هەڵسەنگاندن  بۆ      بێت.  دائەگەر  ئەوە  زیاتر  لە  بەرژەوەندی  ئێوە  ئەوە  ئەو  وواڵتە  بەرپرسیارە  لە  پشکنینی  داوکاریەکەتان، 
   ەوەکەوا   لەالیەن  نوێنەرەکەتان    ، دایەکۆتایی  الپەڕەکە  لە  مانەی  کە  رو  فۆلەسەر  بنەمای  ئە  بەرژەوەندیتان  دەکرێت  

 پڕدەکرێتەوە.  
لە    نیشتەجێ  نییە   کەتان  بە  یاسایی ێزانە"   بێهاوەڵن،  وە  هیچ  ئەندامێکی  خاڵن سا ١٨ئەگەر  ئێوە  مێرمنداڵێکی "خوار وە  

 داواکاریەکەتان  دەکات.    سەرلە  پشکنین  تە   یۆنان"،  ئەوکا IIIدبلن " یەکێك  لە  وواڵتانی  

 
لە  یەکێك  لەو  وواڵتانە    نێشتەجێیە   کەتان ێزانەوە  یەکێك  لە  ئەندامانی  خ   ،ساڵ و گەورەتر(١٨)  تئەگەر  کەسێکی  پێگەیشتووی 

  ،  دا لە  وواڵتەکان  داپێشتر لە  خێزانی    ەوەی وەبەستن پێکوونی  هەب   مەرجیبەبێ  ،  وە وەدا  کە  لە  سەرەوە  ئاماژەمان  پێیان  کردو 
ە  لە  مافی  پاراستنی  نێودەوڵەتی،  ئەوە   ،  کە  سوودمەندبووەیان  پێکراوە  لە  یەکێك  لەو  وواڵتانە  دایە  کە  لە  سەرەوە  ئاماژە

 . ان  ئەوە  بخوازن ئەگەر  هەردووالت ،  داواکاریەکەتان  بکات   لە   پشکنین  کەئەو  وواڵتە  بەرپرسیارە  
 
نیشتەجێیە  لە    وەکو  پەناخوازێك   کەتان  ێزانەساڵ و گەورەتر(  وە  یەکێك  لە  ئەندامانی  خ١٨)   تئەگەر  کەسێکی  پێگەیشتووی   

ە  لە   خێزانیتان  هەبوو   وەبەستنەوەی  ەپێک دا   یش لە پێشتر    وە   ەئاماژەیان  پێکراو  وە  کە  لەسەرە  یەکێك  لەو  وواڵتانە  دا
 ،  ئەوە  ئەو  وواڵتە  بەرپرسیارە  کە  پشکنین  بکات   لە  داواکاریەکەتان،  ئەگەر  هەردووالتان  ئەوە  بخوازن.  ، داتان وواڵتەکە

 
 

 

 ك  هەژماردەکرێن:ێزانێئەندامانی  خ  وەک کە   کەسانەی  ئەو

 

کەسە دا    ئەو   لەگەڵ   ی  جێگیر  سەربەخۆی   ی پەیوەندیەک   کەوا    (وژن/پیا)  ێكژین هاو  خودیا    (ژن/پیاو) هاوسەر  •
هەمان  ڕەفتار  بکات   لەگەڵ  ئەو     یدانەکە  یاسا  و  پەیڕەوی  ئەو  وواڵتە  ئەندامەی  کە  تێ  بەو  مەرجەی   )      هەیە

  ەمای  یاسای  لەسەر  بن     ،گیرەکانەرهاوس چۆن  ڕەفتار  دەکات  لەگەڵ   هاوژینانەی  هاوسەرگیریان  نەکردوە   هەروەك 
 (.  هاوواڵتیانی  جیهانی  سێیەم

) بەو  مەرجەی  هاوسەرگیریان  ئەنجام نەدابێت،   بەبێ  ئەو     "ساڵی   ١٨خوار  تەمەنی  "   ڕۆڵە  مێرمنداڵەکانتان  •
   خود یا  دا   هاوسەرگیری   وەیلە دەرە  نیا  نە یکبووهاوسەرگیری   لەدا پڕۆسەی   لە  چوارچێوەی   ئایا  مەرجەی  کە

 فەرمی  هەروەك  چۆن  یاسایی  نیشتیمانی  دیاریکردوە (.   شێوەیهەڵگیراوە  بێت  بە  ێکیمنداڵ
یان  خوشکوبراکەت  یان     ە منداڵەکەت   مەتیبە  یار   ێویستیتوە  پ ساڵ و گەورەتر(  ١٨ئەگەر  کەسێکی  پێگەیشتوویت ) •

  یان      دووگیانی   لەبەر  هۆکاری      ، دا  جێنیشنئەندام   انیت وواڵ  یەکێك  لە  یی  لە دایکوباوکت    کە  بە  شێوەیەکی  یاسا
،   گەورەیی  یتەمەن     خود  لەبەر یا  ، سەخت   ەکیکەمئەندامی یان    ،  سەختنەخۆشیەکی    یان    ، لەدایکبوونی  منداڵتازە  
کە  پێکوەبەستنەوە  خێزانیەکەتان   ی  بۆ  بکەن  بەو  مەرجە   بەیەکگەیشتنەوەی  خێزانیتاندەتوانن    انەە  ئەنداموواڵت ئەو  

ئەگەر  هاتوو    گونجاو  وەرگرێت،   ،  کەوا  کەسی  پشتپێبەستو  بتوانێت  چاودێریەکیهەبێت  لە  وواڵتەکەی  خۆتان دا
ەنجام دەدرێت  ئەگەر   هەمان  شت  ئ   شوە  بەپێچەوانەوە   بڕن. ب ئەو  کەسانە  خۆیان   بە  نووسین   ئەو  خواستە  دەر

    دابەشێوەیەکی  یاسایی  لە  یەکێك  لە  وواڵتانی  ئەندام   کتانن  خوشکوبراکانتان  یان  دایکوباواتوو  مندالەکانتان  یاه
 . ەکانی ئێوەبە  یارمەتی   بەستوون پشت   وە،  جێنیشن

   ام   بۆ وواڵتێکی  تری  ئەندپێشکەش بکات  لە     اوا ،   دی  لەباریۆنان  بۆی  هەیە  هەرکاتێك  پێش  دەرکردنی  بڕیاری  یەکەم
  وە  ،  لەبەر  هۆکاری  مرۆیی    تان  هەیە خێزانی   ەستنەوەیتان  لەگەڵ  هەرکەسێك  کە  پەیوەندی  پێکوەب بە یەکگەیشتنەوە

  مەندییان  دەرببڕن  بە  ڕەزا  خۆیان     ،  ئەگەر  ئەو  کەسانە لەسەر  بنەماکانی  خێزانی  و  پێوەرە  نەریتیەکان بەتایبەتی 
 نووسراو. 

 
 



 

 

مۆڵەتنامەی     -هاتنە  ژوورەوەی  نایاسایی    -ڤیزە   -   مؤڵەتنامەی  مانەوە  "ئیقامە"

 داواکاری  پەنابەری  پێشوو   -مانەوەی  پێشوو  لە  وواڵتێکی  تری  ئەندام  

 

ئەوە  ئەو  وواڵتەی    ساڵ (  دوو وەی کەمتر  لە  ما  بێت  چوو بەسەر  یشیان  بیت    ئەگەر  خاوەنی  مۆڵەتنامەی  مانەوەی ) کارپێکراو

پاراستنی  نێودەوڵەتی  بەپێی    بەدەستهێنانی  مافی   بەرپرسیارە  لە  پشکنینی  داواکاریەکانتان  بۆ    دووە کردەرتەکەی  ڵەومکە  

   "  III" دبلن ڕێکەوتنی   

   کەیئەوە  ئەو  وواڵتەی  کە  ڤیزە مانگ (   ٦ی  چوو بێت  کەمتر  لە  ماوەئەگەر  خاوەنی  ڤیزەی  ) کارپێکراو  بیت  یان  بەسەر 

ڕێکەوتنی   " دبلن  مافی  پاراستنی  نێودەوڵەتی  بەپێی     بەدەستهێنانی بەرپرسیارە  لە  پشکنینی  داواکاریەکەتان  بۆ     ەرچواندووەد

III  ." 

  ە  بەرپرسیارە  لە  پشکنینی  داواکاریەکەتان  ،  ئەو  وواڵتەی  ک بن  ەوە  یاخود  ڤیزەلە  یەك  مۆڵەتنامەی  مان   ئەگەر  خاوەنی   زیاتر

شت  دەبەستێت  بە  ماوەی  کارپێکردن  و  بەرواری   پ "،   IIIڕێکەوتنی   " دبلن بەپێی       پاراستنی  نێودەوڵەتی     بۆ

 یان  ڤیزەکە. مۆڵەتنامەکە    بەسەرچوونی 

ئەوە  ئەو  وواڵتە  بەرپرسیارە  پشکنین      ،وواڵتێکی  تری  ئەندام  بە  نایاسایی     ە ووبن چ   یۆنان وواڵتی   ئەگەر  پێش  هاتنتان  بۆ   

    ،شتبیتجێنەهێ  تانخاکی  وواڵتانی  ئەندام   لە ماوەیەدا  کە  ەو  مەرجەی  ب   پاراستنی  نێودەوڵەتی   لە  داواکاریەکەتان  بکات  بۆ 

 .  (  مانگ  لە  هاتنەژوورەوەی  نایاسایی دا١٢ش  دوانزە )پا لە    مێنێتنا  کارایی  ە  فەرمان   ئەو بەاڵم   

( مانگ  لە  وواڵتێکی  تری  ئەندام  ژیابیت  بەبەردەوامی    ٥ئەگەر هاتوو  پێش  پێشکەشکردنی  داواکاریەکەتان   بۆ  ماوەی  پێنج )

 مافی  پاراستنی  نێودەوڵەتی.  ەدەستهێنانی ب ۆ ب   بکات    لە  داواکاریەکەتان    پشکنین کە  تە  بەرپرسیارە  ئەوکاتە  ئەو  وواڵ

   وواڵتێکی  ئەندام  بەشێوەیەکی  یاسایی  کەوا  پێویستی  بە  ڤیزە  نیە،  ئەوە  ئەو  وواڵتە  بەرپرسیارە  پشکنین      نەتەئەگەر  هاتوو

 مافی  پاراستنی  نێودەوڵەتی.  بەدەستهێنانی بۆ   لە  داواکاریەکەتان  بکات 

،   ئەو  وواڵتە   نێودوەڵەتیەکان  لە  فرۆکەخانەی  وواڵتێکی  ئەندام   ڕێڕەوە ریتان  پێشکەشکردوە   لەناوچە   ئەگەر  داواکا 

 ڵەتی. پاراستنی  نێودەو  بەرپرسیارە  کە  پشکنین   لە  داواکاریەکەتان  بکات   بۆ

ئەوە  ئەو  وواڵتە  بەرپرسیارە  پشکنین  لە   ،    داواکاریتان  پێشکەشکردبوو  لە  وواڵتێکی  تری  ئەندام بەرلەوە   ئەگەر 

،  بەومەرجەی  خاکی  وواڵتانی  ئەندام تان  جێنەهێشتبێت   داواکاریەکەتان  بکات   بۆ بەدەستهێنانی  مافی  پاراستنی  نێودەوڵەتی

   ووەك  هێشتا    انسیەکەت ۆری  دبە  یەکجاری  وەهەروەها  کاروبا  کرابێتەوە وە  داواکاریەکەتان  ڕەت نە  (  مانگ ٣)  زیاتر  لە  سێ

   . لەو  وواڵتەدا  پێویست  تەواو  نەبووبێت

 

 تێبینی 

یۆنان  وواڵتی  بەرپرسیارە    ،  ئەوکاتە ئەگەر  هیچ  کامێك  لەو  پێوەرانەی  ئاماژەیان  پێکراوە   پەیڕەو  نەبێت  لە سەر  دۆزەکەتان

 لە  داواکاریەکەتان. 

 



 

 

"  بەرپرسیار  بێت  لە  پشکنینی    III" دبلن    تانی   لە  وواڵئەگەر  وواڵتێکی  تر   

 داواکاریەکەتان     

 

  ازی ار  بێت  وە  ڕئەگەر لەسەر  بنەمای  ئەو  پێوەرانەی  کە  لە  سەرەوە  ئاماژەیان   پێکراوە   وواڵتێکی  تری  ئەندام  بەرپرسی 

و  بە       کردوە  ڕەت دەکرێتەوەتان اکاریەکەتان  کە  لە  یۆنان  پێشکەشپشکنین  لە  داواکاریەکەتان  بکات،  ئەوکاتە   داو  وا  بێت  کە 

واری   (  مانگدا  لە  بەر٦بەپێی  ڕێساکە  لەماوەی  شەش )بۆ  وواڵتێکی  دیکە  دەگوازرێنەوە     وە    پەسەندنەکراو  دادەنرێت 

    .  وە پەسەندکردنەکە

،  پێویستە  داوای  پێداهەڵچوونەوە   ی پەنابەرێتیپێداهەڵچوونەوە  کەی یەلە   مافی  تانە  لێدانتان  هەیە  لە  دژی  ئەم  بڕیارە 

ووە   کردەکەی  دەریاخود  لە  لێژنەی  پەنابەری  سەربەخۆ  کەوا  بڕیار  هەرێمی دا،    لە  نووسینگەی   پەنابەری    نپێشکەش  بکە

 کە  پێتاندراوە.  لەو  ماوە  دیاریکراوەی  کە  ئاماژەی  پێکراوە   لەناو  بڕیارەکەدا 

 

 

 زانیاریە  گرنگەکان 

 

لەپێناو  پەیڕەوکردنی  پێوەرەکانی  سەرەوە  بەشێوەیەکی  کاریگەری   لەکاتی  پێشکەشکردنی  داواکاریەکەتان  بۆ  بەدەستهێنانی   

 ،  پێویستە  دەزگای  پەنابەری  ئاگادار بکەنەوە   لەو  خااڵنەی  خوارەوە: ی  نێودەوڵەتیمافی  پاراستن 

 م تان  هەبێت وواڵتێکی  تری  ئەندا   ولخانەی ئەگەر  ڤیزەی  قونس .１

 ئەگەر  مۆلەتنامەی  مانەوەی  وواڵتێکی  تری  ئەندام تان  هەبێت  .２

 ۆنان  بەشێوەیەکی   نایاساییی    نەتە هاتوو  دا ئەگەر  لە  وواڵتێکی  تری  ئەندام   .３

تاکەی  ماونەتەوە   پێش  هاتنتان  بۆ     ەهەروەها  ایی  ماونەتەوە  وبەشێوەیەکی  نایاس دا     ئەگەر  لە  وواڵتیكی  تری  ئەندام  .４

 یۆنانوواڵتی  

  تێیدا   دا ڕەوش    لەژێر کامە    هەروەها ە و  شینندا  جێن کەتان  لە  وواڵتێکی  تری  ئەندام ێزانەئەگەر   ئەندامانی  خ .５

 .نشیننجێ 

گەنامەی  پەناخوازی  و   ڵبکەن ) بە یالتانە  پێشکەش لەنامانەی  کە لەگەڵ  ئەو  بەڵگە  ێویستەکانزانیارییە  پ   دەبێت کە هەموو

ر،  ی  ت کان ،  بەڵگەنامەکانی  باری  خێزانیتان  یان  باوەڕنامەکەتانێزانەی  خۆتان  و  گشت  ئەندامانی  خەتنامەی  مانەوەوڵم

پلیتی  گەشتکردن،     وەکو   بسەلمێنێت  دا  رێکی  ت کە  ئامادەبوونتان  لە  وواڵت تر    ی بەڵگە  وە  ڵەتی  هاتنەژوورەوە  "ڤیزە"، وم

 هتد. (   و  پسوولەی  هۆتێل،  نووسراوی  کرێداری

 

 

 



 

 دبلن  پەیوەندیکردن  بە  کەرتی  نیشتیمانی  

 

 دبلن  بە  کەرتی  نیشتیمانیتکایە  بۆ  زانیارییەکان   پەیوەندی بکەن  

 

 1629157 – 213فۆنەوە : دەتوانن  ڕۆژانە  پەیوەندی بکەن  بەو  ژمارە  تەلە 

.  پەیوەندیکردن  تەنها  بە  زمانی  یۆنانی  یان  ئینگلیزی  ئەنجام  ی  شەو(  ١٢ی  بەیانی   تاکو      ١٠)کاتەکانی  پەیوەندیکردن  

 . ەکەیسی  پەنابەریتان   بزانن  کە  لەسەر  بەرگەنامەی  پەناخوازیەکە دا  نووسراو هەروەها  پێویستە  ژمارەی   دەدرێت،  

 

 as.dpt.ndu@migration.gov.gr.هەروەها  دەتوانن  ئیمێل  بنێرن  )نامەی  ئەلیکترۆنی(  بۆ  ئەو  ناونیشانە :  

ژمارەی  کەیسی    جێکت " دا   لە  بابەت  "سەب    بە  زمانی  یۆنانی  یان  ئینگلیزی  بێت،  هەروەها  پێویستە   کەوا  پێویستە  نامەکە 

     کە  لە  بەرگەنامەکە دا هەیە،  وە  بەرگەنامەش  لەگەڵیدا  بنێریت.  دابنرێت     پەنابەری

 

 

 ڵەکانی   دبلن بۆ  دۆسیەی  مێرمنداڵە  بێهاوە  یەرژەوەندهەڵسەنگاندنی  باشترین  ب

 

مێردمناڵە     نە  بۆ داواکاریانەی  کە  لەپێناو  بەیەکگەیشتنەوەی  خێزانی  ئەو    یپێداویستیەکان   کردنی   خزمەت  بۆ   ئامێرێکی  نوێیە  کە  

 بێهاوەڵەکان

ڵسەنگاندنی  باشترین   هە   لەپێناو     2013/ 604   دبلن    لەناو  ڕێکەوتنی ئامێرێکی  نوێی  داهێناوە   دبلن   کەرتی  نیشتیمانی

 . دواکاریەکان   بۆ  بەیەکگەیشتنەوەی  خێزانی     ردنیبە  ئامانجی  ئاسانک   ،نبەرژەوەندی  بۆ  مێرمندااڵ

کۆکردنەوەی  گشت  زانیارییە  پێویستەکانە   کە  وواڵتانی  تری  ئەندام    داوایان  دەکەن       لەو  ئامێرە  دیاریکراوە دا   مەبەست

 . داواکارییەکانی   منداڵە   بێهاوەڵەکان  ڵسەنگاندنی   لەکاتی  هە

 

(  لەگەڵ    UNICEF(  و  یوونیسێف  )   UNHCRوە  یەکگرتووەکان  بۆ  کاروباری  پەنابەران  لە  جیهان  ) کۆمیسیۆنی  بااڵی  نەتە

و  ڕاپۆرتانەی  کەوا     انە نی  دبلن   ئەو  ئامێربەاڵم  کەرتی  نیشتیما  ئەو  ئامێرە دا،  هاوبەشبوونە  لە  داهێنانی  (   EASOئێاسۆ  ) 

 کە  بەرلەوەش  هەبونە.    نەوگرت  ی  بەکارهاتوونە   لەبەر  چاوو   دا  جیاکانلەالیەن  ڕێکخراوە  مەدەنیە   

 

ان  پیدیئێف   ی   wordۆرد   و(  بە    Checklistو  )چێك لیست =   ،دبلن  باشترین  بەرژەوەندی  کەرتی  نیشتیمانیبۆ  دابەزاندنی  

pdfبکەن: تکایە  سەردانی  ئەو  ماڵپەڕە    یش، ،  وەهەروەها  ڕێنمایەکان 

iii/-https://migration.gov.gr/en/gas/diadikasies/doyvlino 

 

 ov.gras.dpt.ndu@migration.gکەرتی  دبلن  لێرەدا: بە    بۆ  زانیاری  زیاتر  تکایە  پەیوەندی  بکەن

 

mailto:as.dpt.ndu@migration.gov.gr
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 :ەکانزانیاری 

 دبلن  نیشتیمانی  کەرتی 

 (  ٣٣ ١٨٢ ،،  بااڵخانەی  کێرانی،  نهۆمی  دووەم،  )کۆدی  پۆستی  گەڕەك١٩٨-١٩٦ناونیشان:  شەقامی ثیڤۆن 

Διεύθυνση: Λ. Θηβών 196-198, Κτήριο Κεράνη, 2ος όροφος, 182 33 

 ژمارەی  تەلەفۆن:   

(0030) 213-1629157 

 ی  شەو(.     ١٢    تاکو  ی  بەیانی      ١٠پەیوەندیکردن  )کاتەکانی  

 as.dpt.ndu@migration.govئیمێل:  
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