
16.Integrimi në shoqëri e drejta e pjesëmarrjes në programet e integrimit (p.sh. mësimet e gjuhës
greke) kur dhe ku këto janë të disponueshme

20. bashkim familjar:me prindër të mituri/të

rrituri(nën kushte të përcaktuara)

-me të rritur/ose bashkeshort/bashkëshorte-

fëmijë të mitur-me të rritur,fëmijë të

pamartuar me probleme serioze shëndeti.

19.Shërbime të kujdesit social  :të njëjtat të

drejta dhe në kushte të njëjta të cilat janë në

fuqi për shtetasit Grekë, p.sh asistencë

papunësie, ndihmë Invaliditeti dhe asistencë

për familjet me shumë fëmijë.

15.Shërbime të kujdesit social :  të njëjtat të

drejta dhe me të njëjtat kushte që janë në

fuqi për shtetasit Grekë, p.sh. asistencë

papunësie dhe ndihmë Invaliditeti .

14.Kujdesi shëndetësor : e drejta në kujdesin shëndetësor me të njëjtat kushte që janë në fuqi për

shtetasit Grekë.

13.Arsimimi / trajnimi profesional i të rriturve : në të njëjtat kushte të cilat janë në fuqi për emigrantët

me leje qëndrimi.

12.Arsimimi (Minorenë) : E drejta për arsimim publik falas

11.Leja e punës:  e drejta për punësim ,për ofrim të shërbimeve ose për ofrim projekti ose për ushtrim

të aktivitetit ekonomik të pavarur, me të njëjtat kushte që janë në fuqi për shtetasit Grekë (n.68 

L.4375/2016)

10.Dokumente udhëtimi:  pas  dorëzimit të aplikimit pranë zyrës kompetente për pasaporta, të

policisë greke. Pas miratimit të kërkesës për lëshimin e pasaportës kërkohet blerje e një kuponi të

veçantë.

9b. Leja e Qëndrimit (ADET) (Leja e Qendrimit e Tipit
të Veçantë) jepet falas dhe vlefshmëria e saj është

tre (3) vjet. Për rinovimin e saj nevojitet kërkesë dhe
vlefshmëria e saj është sërish tre (3) vjet.

9.9a. Leja e Qëndrimit (ADET) (Leja e Qëndrimit e 
Tipit të Veçantë): jepet falas dhe vlefshmëria e 

saj është një (1) vit. Për rinovimin e saj nevojitet
kërkesë dhe vlefshmëria e saj është dy (2) vjet. 8.jo

7.ruajtje e 
pasaportës
së vendit të

origjinës

6.Po

5.Mund të

sigurojë pasaportë

të vendit të tij?

1.Të drejtat e përfituesve të mbrojtjes ndërkombëtare

2.Nxjerrje vendimi për dhënie të mbrojtjes ndërkombëtare

3. Lloji i mbrojtjes

4.Përfitues i

mbrojtjes

plotësuese

17.Përfitues i

statusit të

refugjatit
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