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 სტუდენტთა საჩივრის ფორმა - თუ პრობლემას ვერ აგვარებთ პროექტის 
კოორდინატორთან, შეგიძლიათ მიმართოთ Erasmus+ აღმასრულებელ 
სააგენტოს საჩივრით (იხ. ბმული) 

 https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions/key-action-1-learning-mobility- 

individuals/erasmus-mundus-student-complaints_en 
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112 
გადაუდებელი დახმარების ნომერი ყველა ქვეყანაში, 

სადაც Erasmus+ პროგრამა მოქმედებს 
 

პოლიცია 
სახანძრო და სამაშველო სერვისი 
სასწრაფო დახმარება 

 

ყველა ქვეყანაში 24 საათი მუშაობს ინგლისურენოვანი ოპერატორი 
112-ზე დარეკვა შეგიძლიათ ნებისმიერი ტელეფონიდან, მათ 
შორის მობილურიდან როუმინგის გარეშეც კი 
 
ასევე შეგიძლიათ დაუკავშირდეთ საქართველოს დიპლომატიურ  მისიებს ERASMUS+ ქვეყნებში



საქართველოს დიპლომატიური მისიები Erasmus+ პროგრამის ქვეყნებში 

წყარო: http://mfa.gov.ge/MainNav/EmbassiesRepresentations/GeorgianMissionsAbroad.aspx 

 

ქვეყანა 

 

საკონტაქტო ინფორმაცია 

 

ბელგიის სამეფო  მდებარეობა: ქ. ბრიუსელი, ბელგია 

და მისამართი: Rue Père Eudore Devroye 245, 1150 Woluwe Saint Pierre 

ლუქსემბურგის დიდი საჰერცოგო ტელეფონი: +(32 2) 761-11-90 

 ელფოსტა: geomission.eu@mfa.gov.ge 
 ვებ-გვერდი: www.belgium.mfa.gov.ge 

ბულგარეთის რესპუბლიკა  მდებარეობა: ქ. სოფია. ბულგარეთი  

და მისამართი: 65, Krichim str., Lozenets 1164  

ყოფილი იუგოსლავიის რესპუბლიკა ტელეფონი: (+359 2) 868-54-04  

მაკედონია ელფოსტა: bulgaria.emb@mfa.gov.ge  

 ვებ-გვერდი: www.bulgaria.mfa.gov.ge  

 

გერმანიის ფედერაციული რესპუბლიკა 

 მდებარეობა: ქ. ბერლინი, გერმანია  

მისამართი: Rauchstrasse 11, 10787 Berlin  

ტელეფონი: (+49 30) 484-907-0  

ელფოსტა: berlin.emb@mfa.gov.ge; berlin.consulat@mfa.gov.ge  

ვებ-გვერდი: www.germany.mfa.gov.ge  

დანიის სამეფო  მდებარეობა: დანიის სამეფო, ქ. კოპენჰაგენი  

და მისამართი: NYBROGADE 10, 1 st floor, 1203 Copenhagen K  

ისლანდიის რესპუბლიკა ტელეფონი: (+45) 39 11 00 00  

 ელფოსტა: copenhagen.emb@mfa.gov.ge  

 ვებ-გვერდი: www.denmark.mfa.gov.ge  
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დიდი ბრიტანეთი და ჩრდილოეთ 

ირლანდიის გაერთიანებულ სამეფო 

 მდებარეობა: ქ. ლონდონი, დიდი ბრიტანეთი  

მისამართი: 4 Russell Gardens, London W14 8EZ, United Kingdom  

ტელეფონი: (+44 207) 348 1941 (საელჩო)  

ელფოსტა: london.emb@mfa.gov.ge; london.con@mfa.gov.ge  

ვებ გვერდი: http://uk.mfa.gov.ge/  

 

ესპანეთი 

 მდებარეობა: ქ. მადრიდი, ესპანეთი  

მისამართი: Plaza de las cortes 4,o 5, 28014  

ტელეფონი: (+34 91) 429 01 55, (+34 91) 420 35 89  

ელფოსტა: embassymadrid@mfa.gov.ge  

ვებ-გვერდი: www.spain.mfa.gov.ge  

 

ესტონეთის რესპუბლიკა 

 მდებარეობა: ქ. ტალინი, ესტონეთის რესპუბლიკა  

მისამართი: Viru valjak 2. Tallinn 10 111  

ტელეფონი: +372 6988590  

ელფოსტა: tallinn.emb@mfa.gov.ge; geoconsee@yahoo.com  

ვებ გვერდი: www.estonia.mfa.gov.ge  

 

თურქეთის რესპუბლიკა 

 მდებარეობა: ქ. ანკარა, თურქეთი  

მისამართი: Oran diplomatic site, Kilic Ali Street. N 12, Ã‡ankaya 

ტელეფონი: (+90 312) 491 80 30 /31 

ელფოსტა: geoemb@ada.net.tr 

ვებ-გვერდი: www.turkey.mfa.gov.ge 

 

ირლანდია 

 მდებარეობა: ქ. დუბლინი 

მისამართი: 17 Morehampton Road, Donnybrook, Dublin 4, Ireland 

ტელეფონი: (+353) 1905 91 91; (+353) 1531 11 90 

ელფოსტა: dublin.emb@mfa.gov.ge 

ვებ გვერდი: www.ireland.mfa.gov.ge 
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იტალიის რესპუბლიკა 

და 

მალტის რესპუბლიკა 

 მდებარეობა: ქ. რომი, იტალია  

მისამართი: Corso Vittorio Emanuele II, 21 Scala A, piano III, 00186 

ტელეფონი: (+3906) 699 232 98; (+3906) 699 258 09 

ელფოსტა: amgeorgia@libero.it; rome.emb@mfa.gov.ge 

ვებ გვერდი: www.italy.mfa.gov.ge 

 

კვიპროსის რესპუბლიკა 

 მდებარეობა: ქ. ნიქოზია, კვიპროსი  

მისამართი: Themistocles Dervis 46, 1066, Nicosia, Cyprus  

ტელეფონი: (+357) 22 592 233, (+357) 22 357 327  

ელფოსტა: geoembassy@cytanet.com.cy; nikosia.emb@mfa.gov.ge  

ვებ გვერდი: www.cyprus.mfa.gov.ge  

 

ლატვიის რესპუბლიკა 

 მდებარეობა: ქ. რიგა, ლატვიის რესპუბლიკა  

მისამართი: Raina bulv. 3-19, Riga, Latvija LV -1050  

ტელეფონი: (+371) 722 58 12  

ელფოსტა: riga.emb@mfa.gov.ge  

ვებ გვერდი: www.latvia.mfa.gov.ge  

 

ლიტვის რესპუბლიკა 

 მდებარეობა: ქ. ვილნიუსი ლიტვა  

მისამართი: 13, Poshko str. LT-08123  

ტელეფონი: (+370 5) 273 69 59  

ელფოსტა: embassy@georgia.w3.lt; consulate@georgia.w3.lt  

ვებ გვერდი: www.lithuania.mfa.gov.ge  

 

ლიხტენშტაინის სამთავრო 

 მდებარეობა: ბერნი, შვეიცარიის კონფედერაცია  

მისამართი: Seftigenstrasse 7, 3007, Bern  

ტელეფონი: (+41 31) 351 58 55  

ელფოსტა: bern.emb@mfa.gov.ge  

ვებ გვერდი: www.switzerland.mfa.gov.ge  

 

ნიდერლანდების სამეფო 

 მდებარეობა: ქ. ჰააგა, ნიდერლანდები  

მისამართი: Groot Hertoginnelaan 28, 2517 EG Den Haag  

ტელეფონი: (+31 70) 302 90 81  

ელფოსტა: thehague.emb@mfa.gov.ge  

ვებ გვერდი: www.netherlands.mfa.gov.ge  
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ნორვეგიის სამეფო 

 მდებარეობა: ქ. ოსლო, ნორვეგია  

მისამართი: Pilestredet 15B, 0164 Oslo  

ტელეფონი: +47 23 20 16 99  

ელფოსტა: oslo.emb@mfa.gov.ge  

 

პოლონეთის რესპუბლიკა 

 მდებარეობა: ქ. ვარშავა, პოლონეთის რესპუბლიკა  

მისამართი: N6 Berneńska Str.  

ტელეფონი: (+48 22) 616 62 21; (+48 22) 616 62 22; (+48 22) 616 62 25  

ელფოსტა: warsaw.emb@mfa.gov.ge  

ვებ გვერდი: www.poland.mfa.gov.ge  

 

პორტუგალიის რესპუბლიკა 

 მდებარეობა: ლისაბონი, პორტუგალია  

მისამართი: Rua Fernão Soares 6-A, 1400-149, Lisboa  

ტელეფონი: (+351) 213 01 72 72  

ელფოსტა: lisbon.emb@mfa.gov.ge  

ვებ გვერდი: www.portugal.mfa.gov.ge  

 

რუმინეთი 

 მდებარეობა: ქ. ბუქარესტი, რუმინეთი  

მისამართი: 16, Herastrau Str. Sector 1, Bucharest 011981, Romania  

ტელეფონი: (+40 21) 210 06 02; (+40 21) 210 06 04  

ელფოსტა: romania.emb@mfa.gov.ge; embgeoromania@yahoo.com  

ვებ გვერდი: www.romania.mfa.gov.ge  

 

საბერძნეთის რესპუბლიკა 

 მდებარეობა: ქ. ათენი, საბერძნეთი  

მისამართი: 27, TAYGETOY ST., 154 52 PALEO PSYCHIKO, ATHENS  

ტელეფონი: (+30) 210 748 91 80; (+30) 210 771 13 17  

ელფოსტა: athens.emb@mfa.gov.ge  

 

საფრანგეთის რესპუბლიკა 

 მდებარეობა: ქ. პარიზი, საფრანგეთი  

მისამართი: 104, Avenue Raymond Poincare, 75116 Paris, France  

ტელეფონი: (+33 1) 45 02 16 16  

ელფოსტა: ambassade.georgie@mfa.gov.ge  

ვებ გვერდი: www.france.mfa.gov.ge  

სლოვაკეთის რესპუბლიკა  მდებარეობა: ქ. ბრატისლავა, სლოვაკეთი  
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  მისამართი: Michalska 9, 811 01 Bratislava 1, Slovakia  

ტელეფონი: (+421 2) 546 46 484  

ელფოსტა: bratislava.emb@mfa.gov.ge  

ვებ გვერდი: www.slovakia.mfa.gov.ge  

 

სლოვენიის რესპუბლიკა 

 მდებარეობა: ქ. ლიუბლიანა, სლოვენია  

მისამართი: Cankarjevacesta # 7  

ტელეფონი: (+38 6) 83 82 65 98  

ელფოსტა: ljubljana.emb@mfa.gov.ge  

ვებ გვერდი: www.slovenia.mfa.gov.ge  

 

უნგრეთის რესპუბლიკა 

და 

ხორვატიის რესპუბლიკა 

 მდებარეობა: ქ. ბუდაპეშტი, უნგრეთი  

მისამართი: H-1125 Budapest, Virányos út 6/b  

ტელეფონი: (+36 1) 202 33 90; (+36 1) 202 33 88  

ელფოსტა: budapest.emb@mfa.gov.ge  

ვებ გვერდი: www.hungary.mfa.gov.ge  

 

ფინეთის რესპუბლიკა 

 მდებარეობა: ქ. ჰელსინკი, ფინეთი  

მისამართი: იტაინენ ტეატერიკუია 1 ე 29  

ტელეფონი: (+358 9) 68 77 15 00  

ელფოსტა: helsinki.emb@mfa.gov.ge  

ვებ გვერდი: www.finland.mfa.gov.ge  

 

შვედეთის სამეფო 

 მდებარეობა: ქ. სტოკჰოლმი, შვედეთი  

მისამართი: Humlegårdsgatan 19, 1st fl, 114 46 Stockholm  

ტელეფონი: (+46) 8 678 02 60  

ელფოსტა: geoemb.sweden@telia.com  

ვებ გვერდი: www.sweden.mfa.gov.ge  

 

ჩეხეთის რესპუბლიკა 

 მდებარეობა: ქ. პრაღა, ჩეხეთი  

მისამართი: Mlýnská 22/4 160 00 Praha 6 - Bubeneč  

ტელეფონი: (+420) 233 311 749; (+420) 233 311 751  

ელფოსტა: prague.emb@mfa.gov.ge  

ვებ გვერდი: www.czech.mfa.gov.ge  
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