کوویڈ  19اقدامات کی وجہ سے عوامی حکام کا آپریشن
ےس  13/03/2020ےس عارض معطیل
27/03/2020

تمام عدالتی
اور رسکاری
وکیل

:رسکاری گزٹ
 Bمسئلہ
'833 /
12.03.2020

رہ گا عوام ےک لئ
ےس  13/03/2010بند ے
10/04/2020

اسائلم رسورس

(AP 12540
/ 11-03)2020

شہریت کے
اضافی
دستاویزات اور
اندراج کو
رجسٹرڈ خط ای
میل کے ذریعہ
بھیجا جائے گا

رہ گا عوام ےک لئ
ےس  12/03/2020بند ے
10/04/2020

وسیط سیکٹ
اور ویسٹ اٹیکا
ےک لئ اٹیکا
(ڈی اے ایم) یک
غٹ اختیاری
انتظامیہ

(AP 12540
/ 11-03)2020

شہریت کے
اضافی
دستاویزات اور
اندراج کو
رجسٹرڈ خط ای
میل کے ذریعہ
بھیجا جائے گا

رہ گا عوام ےک لئ
ےس  12/03/2020بند ے
10/04/2020

شمالی سیکٹر
اور مشرقی اٹیکا
کے لئے اٹیکا
(ڈیم) کی غیر
اختیاری انتظامیہ

شیڈول تقرریوں
کو نیچالئزیشن
ایپلی کیشنز اور
شہریت کی
درخواستوں کے
لئے دونوں
رجسٹرڈ لیٹر یا
کورئیر کے
ذریعہ مارچ کی
درخواستوں کے
اختتام تک

رہ گا
مارچ ےک آخر تک عوام ےک لئ بند ے

پیرس کی
شہریت کے
ڈائریکٹر ،
ایتھنز کے ڈی
آئی (یپٹیاس) اور
سنٹرل ڈویژن
کے ڈی آئی
)(فیویروز

رابطہ ضف
فون اور ای میل
ےک ذریعہ
دستیاب ہوگا

جب تک ضورت ہو عوام اور وکالء ےک لئ
رہ یک۔
بند ے

اٹیکا پولیس
اسٹیشن (پیٹو
)رییل

 KEPکچھ
دفاتر می
مالزمی کام ےس
غٹ حاض ہو
ے
سکئ ہی اور
ہوسکتا ےہ کہ
وہ ٹیلیفون ےک
ذریعہ خدمات
انجام بیھ نہ
دیں
کمیونٹ مراکز او
ےج اے فالح و
بہبود اور غٹ
بیمہ عمر رسیدہ
ے
بھتوں ےک لئ
درخواستی
قبول ے
کرن ہی۔
رابطہ ضف ای
میل ےک ذریعہ
دستیاب ہوگا
رسکاری گزٹ:
 Bمسئلہ
'936 /
19.03.2020
رابطہ ضف
فون اور ای میل
ےک ذریعہ
دستیاب ہوگا

بج ےس شام
عوام یک خدمت صبح  10ے
بج تک12:00
شام ے
بج تک
بروز پٹ جمعہ شام  7.30ےس  15.00ے
کام کریں ےک۔
بروز پٹ  7.30ےس  15.00جمعہ شام تک کام
کریں ےک۔

وزارت خارجہ کا
ترجمہ
KEP

شہریوں کو فون مالقات ےک ذریےع داخل ہون
)یک اجازت ہویک (مقررہ مالقات

پٹ  16.03.2020اور  14دن عوام ےک لئ بند
رہ گا۔
ے

کمیونٹ مراکز
( 14ایگیوس
کونسٹنٹینو اور
مائیسونوس اور
)پسارا

رہ گا
عوام ےک لئ بند ے

ٹیکس آفس

آپریشنوں یک معطیل

رہن اور لینڈ
آفس

رہ گا
عوام ےک لئ بند ے

رجسٹی

عوام یک ادارے مندرجہ ذیل اقدامات ےک ل
خدمت نہی کریں ےک 400 .1 :یورو تک
کیش یک واپیس
یورو تک کیش ےک ذخائر  .3تیسی 2. 1000
پارٹ ےک کھاتوں می نقد ادائیگ
اکاؤنٹس کو اپ ڈیٹ کرنا 4.

بینک

روزگار کے مشیروں کے ساتھ انٹرویو ٹیلیفون
اواے ای ڈی
کے ذریعے ہوں گے اور دیگر تمام خدمات سائٹ ب روزگار دفٹے
ے

کے ذریعے الیکٹرانک کے ذریعہ ہوں گی۔
مزید برآں  ،بے روزگاری کے طور پر اندراج
اور بے روزگاری االؤنس کے لئے درخواست
دہندگان سائٹ
>= www.oaed.gr/menoumespiti
)https://auth.oaed.gr/rendezvous.aspx
میں درج ذیل لنک پر الیکٹرانک فارم پُر کریں
گے۔ فارم کے ذریعہ وہ اپنے مقامی اواڈ میں
جسمانی موجودگی کے ساتھ مالقات کا وقت
بنوائیں گے جو اگلے اطالع تک سیکیورٹی
اہلکاروں کے ساتھ مل کر کام کرتا ہے۔

