مدارک مورد نیاز سفارت یونان
کلیه مدارک نیاز به ترجمه انگلییس و نیاز به تائید دادگستری و امور دارند.

 اصل گذرنامه با امضاء ،به همراه گذرنامههای قبیل



مدت اعتبار حداقل  6ماه از تاریخ ورود و داشتن دو صفحه سفید روبهروی هم
ارائه گذرنامه جداگانه برای هر نفر الزایم است.

 6 قطعه عکس  4*6رنیگ ،تمامرخ با زمینه سفید ،کامًال از روبهرو ،بدون لبخند ،بدون عینک،
گردی صورت کامًال مشخص باشد( ،عکس با پاسپورت و ویزاهای قبیل ییک نباشد).
 اصل و ترجمه شناسنامه به همراه کیپ از کلیه صفحات آن(.داشتن مهر ثبت احوال در کنار
نام همسر و فرزندان ضروری است).
 اصل گواهی حساب بانیک با مهر و امضاء بانک فقط به زبان انگلییس و زمان صدور گواهی
حساب بانیک حداکثر  10روز قبل از تاریخ تحویل مدارک به سفارت باشد و سایز پرینت بانیک
A4باشد.



حسابهای جاری :کارکرد شش ماه اخیر به زبان انگلییس
گواهی تمکن برای سپردههای بانیک به زبان انگلییس و به همراه گردش شش ماهه سود به
زبان انگلییس همراه با مهر شعبه و امضاء بانک

*باید حداقل موجودی حساب یا سپرده برای هر نفر  000.000.000ريال باشد.
 اصل سند مالکیت به همراه ترجمه.
 اصل و ترجمه مدارک شغیل و مدرک تحصییل پایاین به همراه دفترچه بیمه بابت تایید

مدارک شغیل و ایم امر برای تمایم شغل ها ضروری است.






پزشکان :پروانه مطب یا حکم کارگزیین از بیمارستان ،پروانه دائم پزشیک ،کارت نظام پزشیک
وکال :پروانه وکالت.
مشاغل دولیت :حکم کارگزیین ،یا نامه از سازمان مربوطه با ذکر مدت اشتغال ،سمت و
میزان حقوق دریافیت و ذکر مرخیص بنا به تاریخ سفر و سابقه بیمه تأمین اجتماعی با مهر
سازمان و سه فیش آخر حقوق
بازنشستهها :ارائه حکم بازنشستیگ ،ارائه آخرین فیش حقوقی.








مشاغل غیردولیت :گواهی اشتغال به کار با ذکر مدت اشتغال ،سمت و میزان حقوق دریافیت
و ذکر مرخیص بنا به تاریخ سفر از شرکت مربوطه به همراه فیش آخر حقوق و سابقه بیمه
تأمین اجتماعی با مهر سازمان و تسلیم آخرین آگهی تغییرات شرکت.
در صورت خویشفرما بودن :جواز کسب  /آخرین آگهی تغییرات.
معلمان ،اساتید و اعضاء هیئت علیم دانشگاه :اصل حکم کارگزیین یا گواهی اشتغال به کار
با ذکر مدت اشتغال ،سمت و میزان حقوق دریافیت و ذکر مرخیص بنا به تاریخ سفر به
همراه فیش آخر حقوق و سابقه بیمه تأمین اجتماعی با مهر سازمان
دانش آموزان ،دانشجویان( ،اصل نامه اشتغال به تحصیل همراه با ترجمه(

*جهت دانش آموزاین که در سال تحصییل قصد سفر دارند ،عالوه بر نامه اشتغال به تحصیل ،ارائه
اصل رضایتنامه کتیب از مدیریت مدرسه با ذکر تاریخ سفر الزایم است.
 برای فرزندان زیر  11سال که بدون همراهی ییک از والدین سفر یمکنند رضایتنامه
محضری الزایم است و نیاز به ترجمه به زبان انگلییس دارد و نیز باید مورد تایید
دادگستری و امور خارجه قرار بگیرد.
 اصل و ترجمه مدارک شغیل و مایل همسر برای خانمهای خانهدار.









تکمیل فرم مشخصات فردی
حضور کلیه مسافرین جهت انگشتنگاری در سفارت الزایم است.
در صوریت که مدارک شغیل و تحصییل به زبان انگلییس ترجمه شده باشد نیازی به تایید
ندارد.
مدارک تا زمان بازگشت مسافر از سفر ،نزد آژانس باقی یمماند.
چک رمزدار یا ضمانتنامه بانیک حداقل به مبلغ  000،000،000ريال در وجه آژانس محل
ثبت نام جهت ضمانت حسن اجرای تعهدات که پس از برریس مدارک در صورت نیاز به
ضمانتهای بیشتر متعاقبا اعالم یمگردد.
کلیه مدارک نیاز به  1سری کیپ در برگهی  A4دارند.

الزم به ذکر است با توجه به مدارک ارائه شده و نظر سفارت ممکن است مدارک دیگری از مسافر
درخواست گردد که تهیه و ارائه آنها جهت اخذ ویزاالزایم یمباشد.

