
 

   ثالث کشورھای اتباع توسط یونان بھ ورود ممنوعیت1 . 
  ).گردیده مشخص وزیران ھیئت .Δ1α/ΓΠ.οικ 19030  شماره مصوبھ در کھ مواردی استثنای بھ(
  . است گردیده تمدید  )  2020 پژوئن 15 (1399 خرداد 26 تاریخ تا
 و کشورھا از کھ مسافرینی آن، از پس و مذکور تاریخ از

  اروپا اتحادیھ ھوایی امنیت آژانس فھرست در شده ذکر ھای فرودگاه

(https://www.easa.europa.eu/SD-2020-01/Airports#group-easa-downloads)  

  و گرفتھ قرار  covid – 19 ویروس تشخیص آزمایش مورد شوند، یونان وارد
 .شد خواھند ھدایت خاص ھتلی بھ آزمایش یجھنت دریافت تا شبھ یک اقامت برای

 خود انتخابی مکان در مسافر باشد، منفی نتیجھ کھ صورتی در
 نتیجھ چنانجھ .میگیرد قرار شخصی قرنطینھ تحت روز 7 مدت بھ و

 مشخص ذیصالح مراجع توسط کھ مکانی در روزه 14 قرنطینھ باشد، مثبت
  .پذیرفت خواھد صورت گردد

 

 بھمن 22 بین زمانی فاصلھ در آنھا اعتبار کھ اقامتی ھای اجازه 2 .
بھ اتمام رسیده و نیاز بھ تمدید دارند و ھمچنین گواھی ھای )  2020مھ  12تا  2020فوریھ 11( 1399اردیبھشت  23تا  1398

مھ  12تا  2020مارس  21( 1399اردیبھشت  23تا  1398اسفند  22کھ در فاصلھ زمانی بین ) برگھ آبی(ارائھ درخواست اقامت 
 .ماه پس از تاریخ انقضاء قابل تمدید میباشند) 5(تمدید دارند، تا پنج  منقضی گردیده و نیاز بھ) 2020

 

 اعتبار خاتمھ زمان از مذکور "آبی ھای برگھ" و اقامت ھای اجازه3 . 
 خودکار بطور )ماه 5 زمانی مھلت خاتمھ از پیش( درخواست مانز تا

 در شده تمدید اعتبار شروع .میشوند محسوب معتبر و گردیده تمدید
 بعد روز از ،2 و 1 بند اجرای چارچوب در جدید، شده صادر اوراق

 .بود خواھد پیشین مدارک انقضای از

 

 2020مارس  11،   1399شھریور  10تا  1398اسفند  21 بین آنھا انقضای تاریخ کھ Dنوع   ملی ورودی ھای ویزا اعتبار.  4
  .، میباشد2020اوت  31تا 

 شھروندان ھا، ویزا این خودکار شده تمدید.، تمدید میگردد2020سپتامپر  30،  1399مھر  9بطور خودکار تا تاریخ 
 ناشی تعھدات و حقوق کلیھ از ھا ویزا این دارنده ثالث کشورھای

 کھ رتیصو در .میباشند برخوردار اشان دریافتی ویزای صدور از
 شده تمدید زمان در ملی ویزای این دارنده ثالث کشور شھروند

 پس مربوطھ ویزای کند، ورود یونان بھ مذکور ویزای با خودکار،
  .میگردد منقضی یونان قلمرو از خروج از
  
 دفتر در 1399 خرداد 20 تاریخ از امضاء گواھی و مدارک تایید.  5

 بھ) میگیرد انجام چھارشنبھ و دوشنبھ روزھای در کنسولگری
 خرداد 22 تا 20 از پی، در پی روز سھ در کھ رو پیش ھفتھ استثنای
 کنسولگری توسط مربوطھ مدارک دریافت .(پذیرفت خواھد انجام1399

 14 ساعت از کنندگان درخواست بھ آنھا تحویل و 12 تا 10 ساعت از
 رعایت با و تک تک بصورت کنندگان مراجعھ پذیرش .بود خواھد 16 تا
  .گرفت خواھد صورت بھداشتی الزم ھای پیشگیری و ابیرتد
 
 


