
 

Embassy of Greece in Tehran 

Consular Section 

 

You want to apply for a VISA? Please take note of the following: 

➢ No travel agency, office or individual has any kind of agreement or contract with the Embassy 

of Greece regarding issuing VISAs. No travel agency, office or individual has any sort of guarantee 

that the applications it brings will be approved. Every application is examined individually, on the 

basis of the documents submitted and according to Schengen rules. 

➢ You only need to pay the VISA Application Fee and the Service Fee, to apply for a VISA. Both 

payments are to be made to VFS Company (our VISA service provider) only 

(http://www.vfsglobal.com/greece/iran/ - Heravi Centre, Heravi Square, Mosavi Street, Golestan 5). 

No other payment is needed to apply for a VISA. 

➢ Please note that, according to the Visa Code, all third-country nationals, subject to receiving 

entry clearance, should possess an entry visa in order to enter Greece legally. 

 سفارت یونان در تهران

 بخش روادید
 

 بگیرید:آیا قصد درخواست ویزا دارید؟ لطفاً موارد ذیل را در نظر 

سفارت یونان به هیچ عنوان توافق و یا قراردادی با هیچ آژانس مسافرتی، دفتر ویا فرد خاص در زمینه  -
که ارائه  نمیتواند تضمین کند که درخواست هایی صدور ویزا ندارد. هیچ آژانس مسافرتی، دفتر ویا فرد خاص

د. هر درخواستی، به صورت انفرادی، بر اساس مدارک ارائه شده و با در نظر نخواهد داد مورد موافقت واقع شو
 گرفتن قوانین شنگن مورد بررسی قرار میگیرد.

میباشد. هر دو مبلغ مذکور، توسط مربوطه درخواست و مبلغ خدمات مبلغ تنها هزینه قابل پرداخت،  - 

  -  http://www.vfsglobal.com/greece/iran ه دهنده خدمات ویزای سفارت یونان )، ارائVFSشرکت 

جهت  هیچ پرداختی دیگری  گلستان پنجم، خیابان موسوی، میدان هروی، مرکز تجاری هروی( دریافت میگردد.

 .درخواست ویزا مورد نیاز نیست

به دریافت مجوز  مندکه نیازروادید، شهروندان کشورهایی قوانین  بر اساسلطفا توجه داشته باشید که  - 
 جهت ورود قانونی به یونان، ویزای ورودی در اختیار داشته باشند. باید میباشند،  ورود 
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