
برگه العاات: اسناد مسافرت        
(         refugee.info. منبع: اداره پناهندگی یونان، 2018 مارچ 14)به روز رسانی: 

با سند مسافرت پناهجویان چه کارهایی می توانم انجام دهم؟

می توانید به صورت قانونی به کشورهای دیگر مسافرت کنید و برای این کار نیازی به ویزا ندارید. برای مسافرت به برخی از کشورهای
همیشه قبل از مسافرت ببینید که آیا برای سفر به آن کشور نیاز به ویزا دارید.اروپایی و غیر اروپایی نیاز به ویزا دارید. 

برای چه مدتی می توانم خارج از یونان باشم؟

30 ژانویه تا 1 ماه هر شش ماه به کشورهای دیگر عضو اتحادیه اروپا مانند آلمان یا هلند مسافرت کنید. به این معنی که بین 3می توانید 
 ماه خارج از کشور به سر ببرید. همین مقررات روی نیمه دوم سال منطبق هستند. در مورد کشورهای دیگری که3ژوئن، می توانید حداکثر 

برای مسافرت به آن ها نیاز به ویزا دارید، مدت زمان اقامت شما در آن ها بستگی به مدت ویزای شما دارد. 

آیا در صورتی که به کشور دیگری مسافرت کنم، می توانم آنجا زندگی کنم؟

خیر، به جز کشوری که در آنجا پناهندگی دریافت کرده اید، نمی توانید در هیچ کشور دیگری زندگی کنید. در صورتی که بخواهید برای
تحصیل یا کار به کشور دیگری بروید، باید برای دریافت مجوز تحصیل یا کار درخواست بدهید. دریافت این مجوز بسیار مشکل و نیازمند آن

است که شما در آن کشور کار پیدا کرده باشید یا در دانشگاه قبول شده باشید. 

آیا می توانم به کشور اصلی خودم مسافرت کنم؟

خیر، شما اجازه مسافرت به کشور اصلی خود را ندارید. اگر این کار را انجام دهید و مراجع ذیصحا یونان مطلع شوند، آن ها پناهندگی شما
را باطل می کنند. دلیل این امر این است که شما ادعا کرده اید که در کشور خود مورد آزار و اذیت قرار گرفته  و امنیت نداشتید و برای همین

از دولت یونان درخواست حمایت کردید. با سفر کردن به کشور خود، نشان می دهید که آن کشور برای شما امن است. 

من فقل حمایت فرای دارم. آیا می توانم درخواست سند مسافرت بدهم؟

در صورتی که حمایت فرعی دارید، می توانید با مجوز اقامت خود در کشوری که به شما پناهندگی داده است و گذرنامه کشور اصلی خود
مسافرت کنید. فقط در صورتی که ثابت کنید که نمی توانید از کشور اصلی خود گذرنامه دریافت کنید، می توانید درخواست دریافت سند

مسافرت از یونان را بدهید. 

آیا می توانم به کشور دیگری مسافرت کنم و آنجا درخواست پناهندگی بدهم؟

کسی نمی تواند شما را از مسافرت به کشوری دیگر و درخواست پناهندگی در آنجا منع کند. اما به هرحال، به دلیل اینکه در یونان پناهندگی
دارید، درخواست پناهندگی شما به احتمال زیاد رد خواهد شد و در این صورت باید به یونان بازگردانده شوید. می توانید در دادگاه، به رد شدن
درخواست خود اعتراض کنید. در حال حاضر، برخی از دادگاه ها در کشورهای مختلف اروپایی حکم داده اند که به دلیل شرایط سخت زندگی
در یونان، پناهجویان نباید به آنجا بازگردانده شوند. اما لطفاً به یاد داشته باشید که همیشه این احتمال وجود دارد که اعتراض شما رد شود و به

یونان بازگردانده شوید. همچنین رفتن به دادگاه و استخدام وکیل، هزینه بر است و مدت زمان این روند، از درخواست پناهندگی تا رد شدن،
اعتراض کردن و دریافت نتیجه اعتراض، به سادگی می تواند بیش از یک سال به طول بینجامد. عحوه براین، حتی در صورتی که در

اعتراض برنده شوید، این احتمال وجود دارد که شما نتوانید پناهندگی دریافت کنید و فقط مجوز اقامتی بر اساس دییل انساندوستانه دریافت
کنید. این مجوز، حقوق کمتر و محدودیت های بیشتری را به همراه خواهد داشت. 
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گرفتن اسناد مسافرت چقدر لول می کشد؟

 ماه5 تا 2این مساله از شخصی به شخص دیگر فرق می کند. اداره پناهندگی ادعا دارد که در صورت نبود هیچ گونه پیچیدگی، کل روند بین 
 ماه به11طول می کشد. اما در حال حاضر به نظر می رسد که این روند، از تاریخ دریافت پناهندگی تا دریافت سند مسافرت، ممکن است تا 

طول بینجامد. اکنون تعداد زیادی از پناهندگان درخواست سند مسافرت داده اند. بررسی سابقه کیفری آنان یکی از مراحلی است که برای
دریافت سند مسافرت انجام شود و این مساله باعث طوینی شدن پروسه می شود.

آیا می توان پروسه دریافت سند مسافرت را سریعتر لی کرد؟

معمویً خیر. فقط در شرایط بسیار نادر و درصورتی که بتوانید ثابت کنید که دییل انساندوستانه ضروری و جدی برای دریافت سریعتر سند
مسافرت وجود دارد، احتمال دارد بتوانید این پروسه را سریعتر انجام دهید. 

آیا باید ابتدا مجوز اقامت خود را دریافت کنم تا بتوانم درخواست سند مسافرت بدهم؟

خیر، برای ارائه درخواست سند مسافرت، نیازی به مجوز اقامت ندارید. پروسه دریافت مجوز اقامت، به صورت خودکار، بعد از دریافت
پناهندگی انجام می شود. اما برای سند مسافرت باید حضوراً اقدام کنید. به محض دریافت نتیجه درخواست مجوز اقامت، می توانید برای

دریافت سند مسافرت در اداره پناهندگی درخواست بدهید. نتیجه درخواست مجوز اقامت را یا در همان روزی که نتیجه درخواست پناهندگی
خود را دریافت می کنید یا چند روز بعد از آن، دریافت خواهید کرد. این مدت در اداره های پناهندگی مختلف، متفاوت است. بعد از ارائه
درخواست سند مسافرت، پلیس اقدام به بررسی پیشینه امنیتی شما در سطح ملی و بین المللی کرده و در مورد اعطای سند مسافرت به شما

تصمیم گیری خواهد کرد. 

چگونه می توانم از آماده بودن نتیجه درخواست سند مسافرت آگاه شوم؟

در صورتی که در مورد درخواست شما تصمیم گیری شده باشد، می توانید شماره پرونده خود را در وبسایت اداره پناهندگی در این لیست پیدا
 روز به14 تا 10  بنابراین، لطفاً این لیست را مرتبا چک کنید. این لیست معمویً هر http://asylo.gov.gr/en/?page_id=548کنید:

روزرسانی می شود. اگر شماره پرونده شما در لیست باشد، می توانید به اداره پناهندگی، جهت دریافت نتیجه درخواست سند مسافرت مراجعه
کنید. قبل از اینکه سند موافقت خود را به واحد امور بیگانگان پلیس جهت دریافت سند مسافرت ببرید، باید هزینه صدور سند مسافرت خود را

پرداخت کنید. 

هزینه سند مسافرت چقدر است و چگونه می توانم آن را پرداخت کنم؟

 یورو است. برای پرداخت این مبلغ شما ابتدا نیاز73.60 سال 14 و برای اطفال زیر سن 84.40 سال 14هزینه آن برای هر نفر بایی سن 
 می توانید به وبسایت سازمان امور مالیاتی یونان )eParavolo  دارید. برای دریافت )eParavolo )εΠΑΡΑΒΟΛΟبه

www.gsis.grمراجعه کنید. این وبسایت فقط به زبان یونانی است و برای پر کردن فرم آنحین با اطحعات شخصی خود و ارسال آن، به )
کمک یک شخص یونانی زبان نیاز دارید. برای تمامی اعضای خانواده باید فرم های جداگانه ای پر شود. اگر برای پرکردن این فرم و ارسال

آن نیاز به کمک دارید، در صورتی که وکیل دارید با او تماس بگیرید و در غیر این صورت به یک مرکز اجتماعی مراجعه کنید. وقتی
eParavolo صادر شود می توانید برای پرداخت مبلغ به بانک یا به ΕΛΤΑدفتر پستی یونان( مراجعه کنید. باید رسید پرداخت مبلغ را نزد( 

خود نگه داشته و آن را در مصاحبه خود با واحد امور بیگانگان پلیس ارائه دهید. 

چگونه می توانم از واحد امور بیگانگان پلیس وقت مصاحبه بگیرم و چه اسنادی را باید به همراه ببرم؟

Διεύθυνσηوقتی نتیجه درخواست سند مسافرت خود را دریافت کردید، اداره پناهندگی، آدرس و شماره تلفن واحد امور بیگانگان پلیس )
Αλλοδαπώνرا به شما می دهد. می توانید از طریق تماس تلفنی وقت مصاحبه دریافت کنید. به احتمال زیاد برای این کار نیاز به کمک )

شخصی مسلط به زبان یونانی دارید. همچنین ممکن است در هنگام مصاحبه نیاز به کمک مترجم داشته باشید. باید اسناد زیر را هنگام
مصاحبه به همراه داشته باشید:

- مجوز اقامت + یک کپی از آن.
- نتیجه درخواست سند مسافرت + یک کپی از آن.

و رسید پرداخت هزینه سند مسافرت. eParavolo- سند 
- دو قطعه عکس پرسنلی.
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اثر انگشت شما گرفنه خواهد شد و و رسیدی دریافت خواهید کرد که نشان می دهد که درخواست سند مسافرت اصلی کرده اید. در این صورت
فقط باید صبر کنید تا گذرنامه شما آماده تحویل شود. 

بعد از درخواست سند مسافرت، آدرس خود را تغییر دادم. آیا می توانم درخواست خود را به اداره پناهندگی نزدیک محل زندگیم منتقل کنم؟

به صورت کلی امکان دارد. باید به اداره پناهندگی نزدیک منزل جدیدتان مراجعه کنید و تغییر آدرس خود را به آن ها اطحا دهید. آن اداره
پناهندگی باید مسئولیت صدور نتیجه درخواست سند مسافرت، مجوز اقامت و سند مسافرت را برعهده بگیرد. اما بعضی اوقات، احتمال دارد
که ادراه پناهندگی جدید از شما بخواهد که به اداره پناهندگی قبلی که در آن درخواست سند مسافرت داده اید مراجعه کنید. در این صورت اگر

وکیل دارید با وی تماس بگیرید و اگر وکیل ندارید با ما از طریق فیسبوک ارتباط برقرار کنید
(https://www.facebook.com/mobileinfoteam) 

در صورت وجود هر گونه مشکل در درخواستم، چگونه می توانم از آن مللع شوم؟ 

برخی اوقات اداره پناهندگی یا پلیس یونان برای ادامه روند نیاز به اسناد و یا اطحعات بیشتری دارند. در اینصورت، تماس تلفنی دریافت
خواهید کرد که طی آن از شما خواسته خواهد شد که اسناد و اطحعات مورد نیاز را ارائه دهید. برای همین باید مطمئن شوید که اداره

پناهندگی و پلیس، آخرین شماره تلفن شما را داشته باشند. 

در صورتی که سند مسافرت من آماده باشد، چگونه می توانم از این امر مللع شوم؟

ً هر هفته، لیستی از شماره پرونده هایی که سند مسافرت آن ها آماده تحویل است منتشر می کند. می توانید از این لینک به اداره پناهندگی تقریبا
http://asylo.gov.gr/en/?page_id=1289آن لیست دسترسی پیدا کنید:  

اگر شماره پرونده شما در لیست باشد، می توانید برای دریافت سند مسافرت خود به اداره پناهندگی مراجعه کنید. 

به اداره پناهندگی جهت دریافت سند مسافرت خود مراجعه کردم، اما آن را به من تحویل ندادند. آن ها فقل به من تاریخی در چند هفته آینده
 برای دریافت سند مسافرت دادند.

متأسفانه در برخی از اداره های پناهندگی )نه همه آنها( این اتفاق ممکن از بیفتد. برخی از اینن اداره ها به جای تحویل نتیجه درخواست سند
مسافرت یا خود سند مسافرت، وقت مصاحبه دیگری به شما می دهند که در آن تاریخ باید برای دریافت نتیجه درخواست سند مسافرت یا خود

سند مسافرت مراجعه کنید. 

به نظر می رسد روند دریافت سند مسافرت بسیار پیچیده است. از کجا می توانم کمک بگیرم؟

اگر وکیل دارید، می توانید از وی درخواست کنید که به شما در این روند کمک کند. مراکز اجتماعی هم ممکن است بتوانند به شما کمک کنند.
اگر نتوانستید هیچ کسی را برای کمک پیدا کنید، می توانید پیامی روی صفحه فیسبوک گروه سیار اطحعات یا تلفن ما بگذارید و در این

صورت یا به شما کمک می کنیم یا شما را به شخصی که می تواند به شما کمک کند ارجاا می دهیم. 

برای دسترسی به این العاات به صورت آنعین، از صفحه فیسبوک ما دیدن کنید: گروه سیار العاات برای پناهجویان در یونان
https://www.facebook.com/mobileinfoteam
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