راهنامی بقا

FA

راهنامی بقا شامل سازمانها  -نهادهایی که خدمات در اختیار شهروندان کشور ثالث  -درخواست دهندگان پناهندگی
سیاسی  -و پناهندگان قرار میدهند
این راهنام شامل نهادهایی میشود که میتوانید در طول اقامت خود در آتن به آنها مراجعه منایید .این نهادها کمک
رایگان در اختیار شام قرار خواهند داد و شام میتوانید برای خدمات مورد نیازتان به آنها مراجعه کنید .شام میتوانید
با این سازمانها متاس گرفته یا شخصاً در آنها حضور یابید و خدماتی نظیر مراقبتهای پزشکی ،مشاوره اجتامعی ،کمک
روانشناختی ،مراقبتها و خدمات بهداشتی ،کمک حقوقی ،خوراک ،پناهگاه ،کمک مادی ،و تحصیلی دریافت کنید ،همچنین
افراد مبتال به /HIVایدز ،و کسانی که به خاطر جنسیت  /صحبت و  /یا متایالت جنسی خود مورد تبعیض قرار گرفتهاند نیز
میتوانند از خدمات مربوط به خود بهرهمند شوند .این راهنام همچنین شامل سازمانهای مستقلی است که در صورت نقض
حقوقتان از سوی خدمات اجتامعی ،نهادهای خصوصی ،افراد حقیقی یا حقوقی ،میتوانید از آنها درخواست کمک کنید.
همه خدماتی که این راهنام شامل آنها میشود توسط افرادی حرفهای صورت میگیرند که میتوانند با قبول مسئولیت ،به
صورت گمنام و محرمانه به شام مشاوره داده ،شام را راهنامیی کرده و به شام کمک کنند.
در زیر فهرست همه این نهادها آمده است:
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Caritas

Aitima

KETHEA

Apostoli

Centre for Life

Arsis

City of Athens Homeless Shelter

Babel

Ark of the World

Doctors of The World

Klimaka

Doctors Without Borders

Equal Society

International Organization for
Migration Athens Office

Sunday School for Migrants
Metadrasi

National Centre for Social
Solidarity

Nostos

Network for Children’s Rights

Ecumenical Refugee Programme

Network of Social Support for
Refugees and Immigrants

Group of lawyers for the rights of
refugees and migrants

Hellenic Red Cross

Praksis

Greek Council for Refugees

Society for the Care of Minors

Greek Forum of Refugees

The Greek Ombudsman

One Child, One World

Helping Hands

Medical Intervention

UNHCR Office in Greece

Youth & Lifelong Learning Foundation

Asylum Service - Attica Regional Office

Positive Voice

راهنامی بقا

FA

آیتیام ()Aitima
www.aitima.gr
آدرس :خیابان تریپو چهارم ( ،)Tripou 4آتن11741 ،
شامره تلفن210-9241677:
خدمات :کمک حقوقی ،مشاوره اجتامعی ،کمک مادی

اسکن کد  QRبرای
دریافت جهت
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آپوستولی ()Apostoli
www.mkoapostoli.com
آدرس :خیابان ایراس هشتم و دسپوس سچو ( ،)Iras & Despos Sechou 8نئوس کوزموس (Neos Kosmos)، 117 43
(کلینیک سوشال میشن) ()Clinic of Social Mission
خیابان سواستوپولئوس صد و سیزدهم ( ،)Sevastoupoleos 113آتن11526 ،
شامره تلفن210-9701530 ,9246740 210 ,2130184400-99 :
خدمات :پناهگاه برای صغار بیهمراه ،خدمات  ،پذیرش و تهیه تسهیالت پزشکی ،خدمات اجتامعی ،کمک روانشناختی ،کار درمانی ،کمک مادی.

اسکن کد  QRبرای
دریافت جهت

راهنامی بقا

آرسیس ()Arsis
arsis.gr
آدرس :خیابان ماوروماتئون چهل و سوم ( ،)Mavromateon 43آتن10434 ،
شامره تلفن210-8259880 :
خدمات :کمک حقوقی ،خدمات مشاوره مالیاتی ،مشاوره اجتامعی ،کمک روانشناختی ،تامین پناهگاه ،مراکز کمک به جوانان ،کارگاههای
خالقیت ،دورههای آموزش زبان یونانی.
اسکن کد  QRبرای
دریافت جهت
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بابل ()Babel
syn-eirmos.gr/babel
آدرس :خیابان ای .دروزوپولو هفتاد و دوم ( ،)I. Drosopoulou 72آتن11257 ،
شامره تلفن210-8616280 :
خدمات :مرکز روزانه کمک روانشناختی /مراقبت روانپزشکی ،مشاوره اجتامعی

اسکن کد  QRبرای
دریافت جهت

راهنامی بقا

FA

پزشکان جهان
mdmgreece.gr
آدرس :خیابان ساپفوس دوازدهم ( ،)Sapfous 12آتن10553 ،
شامره تلفن210-3213150 :
خدمات :مراقبتهای پزشکی در اوپن پلی کلینیکس ( ،)Open Polyclinicsداروسازی اجتامعی ،کمک اجتامعی ،کمک روانشناختی ،تامین
پناهگاه برای گروههای آسیبپذیر ،واحدهای متحرک برای گروههای آسیبپذیر ،طرح کاهش آسیب ویژه معتادان ،میانجیگری بینفرهنگی

اسکن کد  QRبرای
دریافت جهت
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پزشکان بدون مرز
www.msf.gr
آدرس :خیابان زنیاس پانزدهم ( ،)Xenias 15آتن27 115 ،
شامره تلفن210-5200500 :
خدمات :مراقبت پزشکی ،مشاوره اجتامعی ،کمک روانشناختی ،طرح توانبخشی پزشکی ویژه قربانیان شکنجه ،نیازمندیهای اولیه.

اسکن کد  QRبرای
دریافت جهت

راهنامی بقا

سازمان بیناملللی مهاجرت  -دفرت آتن
greece.iom.int/el
آدرس :خیابان دودکانیسو ششم ( ،)Dodekanisou 6آلیموس (Alimos)، 17456
شامره تلفن040 19 99 210 :
خدمات :بازگشت و همآمیزی داوطلبانه ،اسکان مجدد ،همآمیزی ،مبارزه با قاچاق انسان ،بهداشت

اسکن کد  QRبرای
دریافت جهت
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مرکز ملی همبستگی اجتامعی
www.ekka.org.gr
آدرس :خیابان واسیلیسیس سوفیاس صد و سی و پنجم و زاکاروف ( ،)Vas. Sofias 135 & Zacharofآمپلوکیپوی (Ampelokipoi)، 115 21
شامره تلفن2132039747 ,132039706 :
خدمات :تامین پناهگاه برای پناهندگان ،اقامتگاه برای زنان قربانی خشونت (کمک روانی-اجتامعی) ،خدمات کمک اجتامعی مستقیم (کمک
اجتامعی).
خط تلفن ویژه کمک اجتامعی مستقیم « 24( »197ساعت شبانهروز)
ایمیلhelpline197@ekka.org.gr :
خط تلفن ملی ویژه محافظت از کودکان « 24( »1107ساعت شبانهروز)
ایمیلchildline1107@ekka.org.gr :

اسکن کد  QRبرای
دریافت جهت

راهنامی بقا

FA

شبکه حقوق کودکان
www.ddp.org.gr
آدرس :خیابان آلکامنوس یازدهم بی ( ،)11b Alkamenousایستگاه الریسا (Larissa)، 104 39
شامره تلفن2108846590 :
خدمات :کمک روانی-اجتامعی ،کمک آموزشی به کودکان ،مشارکت در گروههای خالق ،کتابخانه امانتی ،کمک مادی ،دورههای آموزش زبان
یونانی بزرگساالن ،تامین اطالعات در خصوص مسائل اجتامعی و حقوقی.

اسکن کد  QRبرای
دریافت جهت
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شبکه کمک اجتامعی به پناهندگان و مهاجرین
migrant.diktio.org
«مرکز اجتامعی مهاجرین»
“”Ta piso thrania
آدرس :خیابان تامادو سیزدهم ( ،)Tsamadou 13اگزارکیا (Exarchia)، 11472
شامره تلفن210-3813928 :
خدمات :کمک اجتامعی ،کمک حقوقی ،دورههای آموزش زبان یونانی ،مداخله به منظور حفظ حقوق پناهندگان و مهاجرین

اسکن کد  QRبرای
دریافت جهت

راهنامی بقا

صلیب رسخ یونان
www.redcross.gr
مرکز چند منظوره ویژه کمک اجتامعی و همآمیزی پناهندگان
آدرس :خیابان لیکاویتو یکم ( ،)Lykavittou 1آتن72 106 ،
شامره تلفن210-3613848 :
خدمات :خط تلفن اطالعات و کمک به پناهندگان ،مرکز چند منظوره ویژه کمک اجتامعی و همآمیزی پناهندگان ،توزیع کمکهای
انساندوستانه ،مرکز پذیرش پناهندگان الوریون ( ،)Lavrionمرکز بینفرهنگی واقع در الوریون ()Lavrion
210-5140440
زبانها :انگلیسی ،فرانسوی ،عربی ،کردی ،فارسی ،پشتو ،دری ،روسی ،سواحیلی ،کینیارواندا ،کیروندی
خط تلفن این مرکز از روزهای دوشنبه تا جمعه ،از ساعت  8:00صبح الی  2:00بعدالظهر فعال میباشد
اسکن کد  QRبرای
دریافت جهت
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شورای پناهندگان یونان
www.gcr.gr
آدرس :خیابان سولومو بیست و پنجم ( ،)Solomou 25اگزارکیا (Exarchia)، 10682
شامره تلفن210-3800990-1 :
خدمات :کمک حقوقی ،کمک اجتامعی
مرکز بینفرهنگی ترویج همآمیزی پناهندگان “”PYXIS
خدمات :دورههای آموزش زبان یونانی ،دورههای آموزش زبان انگلیسی ،دورههای آموزش کامپیوتر ،کمک آموزشی و خدمات بیشرت

اسکن کد  QRبرای
دریافت جهت

راهنامی بقا

FA

تاالر گفتامن پناهندگان یونان
refugees.gr
آدرس :خیابان گراویاس نهم-سیزدهم ( ،)Gravias 9-13آتن10678 ،
شامره تلفن2130282976 :
خدمات :ارائهی اطالعات در خصوص حقوق پناهندگان ،آگاهیبخشی به عموم مردم و مسئولین

اسکن کد  QRبرای
دریافت جهت
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اینا پایدی اناس کوسموس (یک فرزند ،یک دنیا)
www.paidi-kosmos.gr
آدرس :خیابان رثیمنو دهم ( ،)Rethymnou 10آتن82 106 ،
شامره تلفن512 38 88 210 :
خدمات :خدمات اجتامعی ،کمک روانشناختی ،کمک به کودکان ،کمک به مادران آسیبپذیر ،طرح جلوگیری از ترک و آزار و اذیت کودکان،
گروههای اولیاء ،فعالیتهایی که کودکان و والدین با پیشزمینههای فرهنگی متفاوت در آنها رشکت دارند.

اسکن کد  QRبرای
دریافت جهت

راهنامی بقا

مدیکال اینرتونشن
medin.gr
آدرس :خیابان میچاالکوپولو نود و نهم( ،Michalakopoulou)، 11527 99آتن
شامره تلفن2107778770 :
خدمات :خدمات پزشکی ،کمک روانی-اجتامعی

اسکن کد  QRبرای
دریافت جهت
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بنیاد جوان و یادگیری مادام العمر
www.inedivim.gr
آدرس :خیابان آچارنون و کوکیناکی چهارصد و هفدهم ( ،)Acharnon and Kokkinaki 417آتن43 111 ،
شامره تلفن2102311079 ,2131314541-4530 :
خدمات :تامین پناهگاه ،کمک حقوقی ،کمک اجتامعی و روانشناختی ،خدمات ترجمه شفاهی ،تامین خوراک ،دورههای آموزش زبان یونانی

اسکن کد  QRبرای
دریافت جهت

راهنامی بقا

FA

صدای مثبت  -موسسه افراد با  HIVمثبت یونان
positivevoice.gr
آدرس :خیابان آگیون آنارگیرون سیزدهم ( ،)Agion Anargyron 13آتن10554 ،
شامره تلفن210-8627572 :
خدمات :خط تلفن کمک به همتایان ،تامین پناهگاه ،پوشاک ،امداد اجتامعی (خدماتی که تنها ویژه افراد با  HIVمثبت میباشد) .تلفن:
11528

اسکن کد  QRبرای
دریافت جهت
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طرح کاریتاس (خیریه) پناهندگان آتن
www.caritas.org/where-we-are/europe/greece
آدرس :خیابان کاپودیسرتیو پنجاه دوم ( ،)Kapodistriou 52آتن10432 ،
شامره تلفن2105246637 :
خدمات :تامین خوراک ،کمک مادی ،دورههای آموزش زبان انگلیسی/یونانی ،کمک روانشناختی ،کمک اجتامعی ،حامم
مرکز روزانه ویژه خانوادهها
آدرس :خیابان آینیانوس هشتم ( ،)Ainianos 8آتن10434 ،
شامره تلفن2108220943 :
خدمات :کمک اجتامعی ،کمک روانشناختی ،کمک مادی ،حامم ،تامین خوراک

اسکن کد  QRبرای
دریافت جهت

راهنامی بقا

کیتیا موزائیک
طرح انتقالی بینفرهنگی غیر-اقامتی
www.kethea-mosaic.gr

آدرس :خیابان ماگنیسیاس بیست و هشتم و زولیوتی دوم ( ،)Magnisias & 2 Zolioti 28آتن51 112 ،
شامره تلفن108256944 :
خدمات :کمک روانشناختی به معتادان و خانوادههای آنها در طول دورهی توانبخشی مواد مخدر ،مشاوره ،پیشگیری و مشاوره به افراد غیر
معتاد با استفاده از میانجیهای بین فرهنگی داوطلب

اسکن کد  QRبرای
دریافت جهت
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مرکز زندگی
www.kentrozois.gr
آدرس :خیابان ایرا اودوس چهل و دوم ( ،)Iera Odos 42کرامیکوس (Keramikos)، 104 35
شامره تلفن7233848 210 7257617 210 :
خدمات :کمک اجتامعی ،کمک روانشناختی ،کمک حقوقی ،مرکز روزانه ویژه کمک به مبتالیان  /HIVایدز (این مرکز خوراک نیز تامین
میکند).

اسکن کد  QRبرای
دریافت جهت

راهنامی بقا

FA

پناهگاه بیخامنانان شهر آتن

www.cityofathens.gr/organotiki-domi-dimoy-athinaion/dimotikoi-foreis/kentro-ypodoxis-astegon-dimoy-athinaion-k-y-d

آدرس :خیابان پیرئوس سی و پنجم و سوفوکلیوس هفتادم ( ،)Pireos & 70 Sofokleous 35آتن10552 ،
شامره تلفن2105246516 :
خدمات :تامین خوراک ،پناهگاه ،نیازمندیهای اولیه ،دارو
مرکز همبستگی اجتامعی  -پالیو فرورارچیو ()Palio Frourarcheio
آدرس  :خیابان دوموکو دوم ( ،)Domokou 2ایستگاه الریسا (Larissa)، 10440
شامره تلفن2108210552 :
خدمات :کمک روانی-اجتامعی ،خدمات پزشکی (پراکسیس( ( ،))Praksisکمک حقوقی (آرسیس ( ،))Arsisمشاوره کاری (پراکسیس (�Prak
 ،))sisکمک به کودکان (مرکز حامیت از حقوق کودکان).
اسکن کد  QRبرای
دریافت جهت
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آرک آو د وورلد ()Ark of the World
www.kivotostoukosmou.org/kivotos
آدرس :خیابان زینودورو سوم و کالیکلیئوس ( ،)Zinodorou & Kellikleous 3آتن10442 ،
شامره تلفن5141935 210 :
خدمات :کمک اجتامعی ،تامین پناهگاه ،کمک مادی ،مهد کودک

اسکن کد  QRبرای
دریافت جهت

راهنامی بقا

کلیامکا ()Klimaka
www.klimaka.org.gr
آدرس :خیابان دکلئون پنجاهم ( ،)Dekeleon 50کرامیکوس (Keramikos)، 11854
شامره تلفن2103417162 :
خدمات :مرکز روزانه «ایئوالئوس»“ “ ”Iolaosویژه متقاضیان پناهندگی سیاسی و پناهندگان دچار اختالالت روانی ،پناهگاه «ایئوالئوس» “�Io
 ”laosویژه متقاضیان پناهندگی سیاسی و پناهندگان دچار اختالالت روانی ،کمک اجتامعی ،کمک روانشناختی ،مراقبتهای روانپزشکی

اسکن کد  QRبرای
دریافت جهت
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جامعه برابر ()Equal Society
www.equalsociety.gr
آدرس :خیابان کودریکتونوس سی و سوم ( ،)Kodrigktonos 33آتن10434 ،
شامره تلفن2117051841 :
خدمات :تامین خوراک ،کمک اجتامعی
ساختار معمول خوراکی
آدرس :خیابان آلیکارناسو چهل و نهم ( ،)Alikarnassou 49آتن10441 ،
شامره تلفن2130287308 :

اسکن کد  QRبرای
دریافت جهت

راهنامی بقا

FA

مدرس ه یکشنبه مهاجرین
www.ksm.gr
آدرس :خیابان آرگوس صد و چهل و پنجم ( ،)Argous 145آتن10441 ،
شامره تلفن(210-5130373 :آخر هفتهها)(210-3306286 ,ایام هفته)
خدمات :تحصیالت ،دورههای آموزش زبان یونانی

اسکن کد  QRبرای
دریافت جهت
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متادراسی ()Metadrasi
www.metadrasi.org
آدرس :خیابان ثسپروتیاس هشتم ( ،)Thesprotias 8آتن10444 ،
شامره تلفن2105138404 ,2105201794 ,210-5201792 :
خدمات :آموزش و صدور گواهینامه برای مرتجمین شفاهی ،خدمات ترجمه شفاهی برای جلسات تقاضای پناهندگی سیاسی و پذیرش اولیه،
خدمات ترجمه شفاهی در بیامرستانها ،همراهی صغار از مراکز بازداشت به پناهگاههای مناسب رسپرستی از صغار بیهمراه ،کمک حقوقی
به صغار بیهمراه و تامین مسکن موقت در صغار بیهمراه در تاسیسات اسکان موقت صدور گواهی برای قربانیان آزار و اذیت ،دورههای
رایگان آموزش زبان یونانی ،کمک به شهروندان کشورهای ثالث که متایل دارند به کشورهای خود بازگردند

اسکن کد  QRبرای
دریافت جهت

راهنامی بقا

نوستوس ()Nostos
www.nostos.org.gr
آدرس :خیابان متسوو و نوتارا ( ،)Metsovou & Notaraاگزارکیا (Exarchia)، 10683
شامره تلفن2105225486 ,2108815310 :
خدمات :تامین خوراک ،پناهگاه ،کمک روانی-اجتامعی ،تحصیالت ،مشاوره کاری ،میانجیگری بینفرهنگی

اسکن کد  QRبرای
دریافت جهت
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طرح پناهندگان کلیساهای مسیحی جهان
www.ecclesia.gr/greek/koinonia/kspm.html
آدرس :خیابان ایریدانو بیستم ( ،)Iridanou 20ایلیزیا (Ilisia)، 11521
شامره تلفن210-7295926-7 :
خدمات :کمک حقوقی ،مشاوره حقوقی ،مشاوره اجتامعی

اسکن کد  QRبرای
دریافت جهت

راهنامی بقا

FA

گروه وکالی محافظ حقوق پناهندگان و مهاجرین
omadadikigorwn.blogspot.gr
آدرس :خیابان رثیمنو یازدهم و ایئولیانو ( ،Rethymnou & Ioulianou)، 10682 11موزه  -آتن
ساعات کاری :چهارشنبهها از ساعت  18:00الی 20:00
ایمیلomadadikigorwn@lists.riseup.net :
خدمات :اطالعات حقوقی ،کمک حقوقی

اسکن کد  QRبرای
دریافت جهت
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پراکسیس ()Praksis
www.praksis.gr
آدرس :خیابان استورناری پنجاه هفتم ( ،Stournari)، 10432 57آتن (اداره کل)
پلی کلینیک :خیابان پئونیو پنجم ( ،Peoniou)، 10440 5میدان ویکتوریا
شامره تلفن210-8213704 ,2105205200 :
خدمات :مراقبتهای پزشکی ،خدمات پایه بهداشتی ،کمک روانشناختی ،کمک اجتامعی ،مشاوره کاری و کمک برای ورود به بازار کار،
مشاوره حقوقی ،خدمات کمکی تکمیلی ،طرح اسکان

اسکن کد  QRبرای
دریافت جهت

راهنامی بقا

جامعه محافظ صغار
www.sma-athens.org
آدرس :خیابان ایساورون چهل و هشتم ( ،)Isavron 48اگزارکیا ( ، Exarchia)، 11475آتن
شامره تلفن2103813290 :
ساعات کاری برای عموم :دوشنبهها تا جمعهها –  08:30صبح الی  2بعدالظهر ،چهارشنبهها  08:30صبح الی  4:30بعدالظهر
خدمات :تامین اقامتگاه برای افراد بین  12تا  18سال ،خوراک و پناهگاه ،تحصیالت ،کمک روانی-اجتامعی ،همکاری به منظور ارائهی خدمات
حقوقی و روانشناسی ،دورههای آموزش زبان انگلیسی و یونانی ،مشاوره کاری ،فعالیتهای تفریحی.

اسکن کد  QRبرای
دریافت جهت
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دادرس یونان ()The Greek Ombudsman
www.synigoros.gr
آدرس :خیابان هالکوکوندیلی هفدهم ( ،Halkokondyli)، 104 32 17آتن
شامره تلفن2131306600 :
ساعات کاری برای عموم:
دوشنبهها تا جمعهها از ساعت  8:30الی 2:00
چهارشنبهها از ساعت  8:30الی 30:
خدمات :دادرس یونان به موضوعاتی که مربوط به خدمات زیر میشوند رسیدگی میکند:
 خدمات عمومی ،نظیر وزارت خانهها ،ادارات مالیات ،ادارات گمرک ،مسئولین برنامهریزی شهری ،امور زندانها ،مدارس ،سفارتخانههاییونان ،غیره.
 واحدهای دولت محلی و رشکتهای مربوط به آنها دیگر اشخاص حقوقی که تحت حاکمیت حقوق عرفی قرار دارند ،نظیر صندوقهای رفاه ،بیامرستانها ،دانشگاهها ،غیره.اسکن کد  QRبرای
دریافت جهت

راهنامی بقا

FA

دستان امدادگر ()Helping Hands
www.helpinghands.gr
آدرس :خیابان سوفوکلیئوس پنجاه و سوم دی ( ،)53D Sofokleousطبقه اول 51 105 ،آتن
شامره تلفن2103224216 :
خدمات :تامین خوراک ،طرح ویژه زنان بچه
دار ،حامم و شستشوی لباس ،پوشاک و اقالم دیگر ،دورههای آموزش زبان انگلیسی-یونانی ،کمک پزشکی ،برنامههای ویژه کریسمس ،اردوهای
ویژه کودکان

اسکن کد  QRبرای
دریافت جهت
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دفرت کمیسیون عالی پناهندگان سازمان ملل متحد ( )UNHCRدر یونان
www.unhcr.gr
آدرس :خیابان تاگیاپیرا دوازدهم ( ، Tagiapiera)، 115 25 12آتن
شامره تلفن462/3 26 67 - 210 :
خدمات :صالحیت اصلی کمیسیون عالی ،که از آن به عنوان «محافظت بیناملللی» یاد میشود ،این است که اطمینان حاصل کند که حقوق
اساسی پناهندگان حفظ میشود ،حقوقی نظیر توانایی آنها برای درخواست پناهندگی سیاسی و حق برگردانده نشدن بر خالف میلشان به
کشوری که بیم آن دارند که در آن مورد آزار و اذیت واقع شوند .این سازمان به ترویج توافقات بیناملللی در خصوص پناهندگان پرداخته،
پیروی دولت از قوانین بیناملللی را مورد نظارت قرار داده ،و به تامین کمکهای مادی نظیر خوراک ،آب ،پناهگاه و مراقب پزشکی برای
شهروندانی که مورد آزار و اذیت واقع شدهاند میپردازد.

اسکن کد  QRبرای
دریافت جهت

راهنامی بقا

FA

خدمات پناهندگی سیاسی (دفرت منطقهای آتیکا ())Attica
www.yptp.gr
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آدرس :خیابان پی .کانلوپولو دوم-چهارم ( ، P. Kanellopoulou)، 10177 2-4آتن
شامره تلفن500 88 69 210 :
خط تلفن ویژه با اطالعات از پیش ضبط شده به  10زبان برای متقاضیان پناهندگی سیاسی660 88 69 210 :
خدمات :دفرت خدمات پناهندگی سیاسی ،بر اساس قوانین ملی و مقررات بیناملللی کشور مورد نظر ،تقاضاهای پناهندگی سیاسی در یونان را
دریافت و بررسی کرده و تصمیامتی را در این خصوص اتخاذ میکند.
برای درخواست پناهندگی سیاسی ،میتوانید جلسهای را با این سازمان از طریق اسکایپ ترتیب دهید:
مشخصات متاس گیرنده
asylum.service – English/French
asylum.service.farsi.dari – Farsi/Darsi
asylum.service.arabic–Arabic
asylum.service.syria– Fast Track
asylum.service.syria– Fast Track 2
asylum.service.urdu - Urdu/ Punjabi
asylum.service.banga- Bengali
asylum.service.shqip- Albanian
asylum.service.relocation- Relocation

اسکن کد  QRبرای
دریافت جهت

راهنامی بقا

پزشکان کلمه
، آتنSapfous 12 10553
T. (30) 2103213150
F. (30) 2103213850
mdmgreece.gr
info@mdmgreece.gr
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