
 

 

 

یتحت اقدامات اضطرار یاز خدمات عموم یبهره بردار  
 

: شمارهیروزنامه رسم  
 

B '833 / 12.03.2020 

      

تعلیق افتاده  از تاریخ به شکل موقت به   
  ۲۷/۰۳/۲۰۲۰تا  ۱۳/۰۳/۲۰۲۰

 

 
 

دادگاه ها و دادستان ها همه  

بسته  است برای عموم مردم        
 

  ۱۰/۰۴/۲۰۲۰تا  ۱۳/۰۳/۲۰۲۰از تاربخ  

 سرویس پناهند گی  

(Α.Π. 12540/11-
03-2020) 

استعفا اسناد و مدارک  تکمیلی  و 
آنها را  ٬تان را از  یاز شهروند

 توسط پست ثبت نام شده ارسال
 کنید . 

 بسته خواهد بود برای عموم  
  ۱۰/۰۴/۲۰۲۰تا  ۱۲/۰۳/۲۰۲۰از تاریخ   

 

ΔΑΜ  
یغرب کایو آت یبخش مرکز    

 

(Α.Π. 12540/11-
03-2020) 

استعفا سناد و مدارک  تکمیلی  و 
آنها را  ٬تان را از  یشهرونداز 

 توسط پست ثبت نام شده ارسال
 کنید .

 بسته خواهد بود برای عموم  
  ۱۰/۰۴/۲۰۲۰تا  ۱۲/۰۳/۲۰۲۰

 

ΔΑΜ 
یبخش شمال  

یشرق کایو آت  

برای مالقات های همانطور که   
امه ریزی  از قبل در موارد برن

و  تا بعیت  کردن درخواست
همچنین درخواست کردن ملیت  تا 

آخر ماه مارچ  از طریق  پست 
رسمی پذیرفته میشود  .  پست 

   رسمی ثبت شده )کوریر ( 
 

رائوسیپ یاداره شهروند بسته خواهد ماند تا  آخر ماه مارچ    

                                     ΔΙ  آتن 
 ΔΙ)ایپاتیاس( و     

 
)فاویرو (   یبخش مرکز   



 
 

خدمات فقد از طریق تلفن و ایمیل  
 امکان پذیر خواهد بود . 

 بسته خواهد بود برای عموم  و همچنین 
  

.  که الزم باشد یوکال تا زمان یبرا   

   کایآت سیاداره پل
 )پیترورالی(  

   
 

 عموم یشب برا 00: 12 یصبح ال 10از ساعت 

 .قابل پذیرش خواهد بود . 

 
 
 

امور خارجه خدمات ترجمه وزارت  
 

همچنین در یک سری از دفاتر  
کیپ ها به دلیل اینکه یک سری 

از کارمندان شان غایت هستند 
ممکن است نه به تلفن جوابگو 

 نیستند . 

صبح  تا   ۷:۳۰از روز دوشنبه تا جمعه از ساغت  
بعد از  ظهر باز خواهد بود  و  ۱۵:۰۰  

پذیریش شهروندان که نیاز به خدمات دارند از 
 طریق تلفن از قبل باید نوبت گرفته شود . 

   
 
 

کیپ            

 مرکز اجتماعی  
 یایمربوط به مزا یبرنامه ها

 مهیو منافع افراد سالمند ب یرفاه
)اوگا ( را میپذیرد .  نشده  

بسته خواهد ماند برای عموم  از روز دوشنبه تا 
روز .  ۱۴تا  ۱۶/۰۳/۲۰۲۰جمعه  از   

 
  یمراکز اجتماع

 
میزونوس و ٬ ۱۴)آگیو کونستاندینو 

 پسارون( 

 یارائه م لیمیا قیمنحصراً از طر یخدمات عموم  
.  شود  

Δ.Ο.Υ 
 اداره  مالیات 

 ' B روزنامه دولت: شماره 
936/19.03.2020 

 
 

افتاده .    قیتعلبه       

ی   وام مسکن و دفاتر زم  
 
 
 
 

    
امکان تماس فقد از طریق تلفن و 

 ایمیل خواهد بود . 

 
 در خواست عموم مردم را  نمی پذیرد  

  

 
ثبت ها     
 
 



 یبه مردم خدمت نم ریاقدامات ز یموسسات برا  
: کنند  

یورو  ۴۰۰: برداشت نقدی تا ۱  
یورو  ۱۰۰۰: واریز کردن نقدی  تا ۲  
:پرداخت نقدی به حساب شخص ثالث ۳  
: اطالع گرفتن حساب تان ۴  
 

   
 

 بانک ها 

تلفن  قیاز طر ییمصاحبه با مشاوران اشتغالزا  
بصورت  گریخدمات د هیشود و کل یانجام م
.شود یانجام م تیسا قیاز طر یکیالکترون  

. 
و  کاریثبت نام به عنوان ب ی، برا نیبر ا عالوه

،  یکاریب نهیدرخواست در مورد کمک هز
 ریز نکیل قیرا از طر یکیداوطلبان فرم الکترون

تیدر سا  www.oaed.gr/menoumespiti => 
https://auth.oaed.gr/rendezvous.aspx 

.دیپر کن  
 یکیزیفرم قرار مالقات با حضور ف نیا قیاز طر 

تا اطالع  یتیخود که با پرسنل امن یمحلدر محل 
.  کنند یکند ، رزرو م یکار م یثانو . 

 
 

یکار یدفتر ب  
  

OAED 

 

          
 


