
Arabic Version 

 توصيل الكهرباء 

ي الجديدة؟  
 كيف أقوم بتوصيل الكهرباء إىل شقت 

إىل   الكهرباء  لتوصيل  الموردين  من  العديد  إىل  اللجوء  يمكنك 

شقتك المستأجرة مؤخًرا. فيما يلي بعض أشهر موردي الكهرباء  

ي السوق اليونانية  : 
 ف 

• ΔΕΗ –  ي كة الكهرباء )وهي مملوكة  ,ذيي جزئًيا للدولة  شر

 اليونانية( 

• Watt + Volt          وات+فولت 

• Ήρων                   ايرون 

• Elpedison               إلبيدسون 

• Volton                     فولتون 

• Πρωτέργια         غيا  بروتير

•   Φυσικό Αέριο   الغاز الطبيعي 

يم ي  أين 
ي يم  تقدكنت 

لشقت  الكهرباء  عىل  للحصول  طلب 
   الجديدة؟

كات اللتوصيل الكهرباء اىل شقتك، يمكنك زيارة أحد و ى شر   د ي  
تختارهب الذي  زيارة  ا الكهرباء  يمكنك  أو   ي موقع  ال. 

وي   االلكي 
كةالخاص  نت.   بشر  الكهرباء وإرسال طلب التسجيل عير اإلني 

 

 معلومة هامة ! 

 

)  إليصال شقتك  اىل  الكهرباء  حالخط  ي 
 
وجود   ف خط    عدم 

( أو لتعديل المعلومات الشخصية وتغيير لشقتك   فعالكهرباء  

( اسمك  إىل  الحساب  ي حال وجود خط كهرباء اسم صاحب 
 
ف

يطلعك لشقتك   فعال أن  الشقة  مالك  من  تطلب  أن  يجب   ،  )

ي تستأجرها. آخر وصل  عل 
 كهرباء للشقة الت 

 

 

اك      اإلشتر
العامة  الخدمات   ف   

 الوثائق المطلوبة 

 ؟ ه  األوراق الالزمة لتقديم الطلب  ما  

  تحتوي عىل    لشقتك المستأجرة ،  ة ديث كهرباء ح   فاتورة  •
والتر

  الكهربا  العداد رقم 
 ئ 

اإلقامة  • أو    ترصي    ح  ط ،  أو    اللجوءب  ل بطاقة  لب  ط   بطاقة ، 

 إن وجد.  جواز السفر ، أو    ة الحماية الدولية المختوم 

•  ) .م    
ف  آ.   ( بك  الخاص  يت   

الرص  الرقم  مستند  من    نسخة 

ΑΦΜ   

 TAXISnetعقد اإليجار المقدم عت  تاكسيسنيت   صورة عن •

إذا قررت تقديم طلب إىل مورد كهرباء من القطاع الخاص ،   •

اىل   لشقتك  ستحتاج  الخاص  الكهرباء  عداد  من  صورة 

 المستأجرة. 

 ؟ 
ً
 ماذا عىل  أن آخذ بعي   اإلعتبار أيضا

تقديم طلب   من الخط  اللحصول عىل  اقبل  التأكد  يجب   ، جديد 

 عىل المستأجر السابق أو مالك الشقة.   رصيد مستحق عدم وجود  

اك عن طريق:     حال قررت اإلشتر
 أيًضا ، وف 

الخاص  • القطاع  من  إذا كنت    مورد كهرباء  عما  تسأل  أن  يجب 

  اتفاقية  
ة المحددة ف  ستتلقر غرامة إذا أنهيت عقدك قبل الفتر

 إمداد الكهرباء ، 

كة  • ) ال   الشر حكومية  عقد    ( DEI-ΔΕΗشبه  توقيع  إىل  ستحتاج 

. يتم ح إمداد طاقة كهرباء ساب مبلغ  باسمك ودفع وديعة تأمي  

   
التر الكهرباء  الستهالك  التقريبية  القيمة  عىل  بناًء  التأمي   

العميل ة  سيستهلكها  اعتماًدا  تخص    لفتر  ، متتاليتي    فاتورتي   

  وقعت عليها. 
 عىل نوع خط الكهرباء واألسعار التر

 

 

 أين يمكنكم أن تجدونا؟ 

  مراكز االندماج والتعليم من االثني   إىل الجمعة ، من الساعة   ميمكنك
أن  كم يمكن أيضا   . مساًء   16:30صباًحا. حتر الساعة  9:30دائًما العثور عىل فرقنا ف 

    /heliosintegrationfacebook.comو    www.greece.iom.int   عت  المعلومات آخر  وا تجد

Athens  /   أثينا 

Thessaloniki  /    ثيسالونيك 

Ioannina  /   يوانينا 

Karditsa  /   كارديتسا 

 

Chania, Crete  /    خانيا ، كريت 

Heraklion, Crete/    اكليون ، كريت  هت 

Sitia, Crete  / سيتيا ، كريت    

Larissa  / الريسا     

 

Trikala  / تريكاال     

Livadia  / ليفاديا     

Kilkis  / كيلكيس     

Katerini  /   
يت   كاتت 

Tripoli  / تريبوىل     

 

mailto:iom_helios_info@iom.int
http://www.greece.iom.int/
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نت   توصيل الهاتف واإلنتر

 

نت     توصيل خط هاتف وانتر
  الجديدة؟   اىل كيف يمكنت 

 شقتر

وطلب   نت  واإلنتر الهاتف  خدمات  كات  شر من  بعدد  التواصل  يمكنك 

كات:  ا من أشهر الشر
ً
 معلومات حول عروضهم المتاحة. ستجد أدناه بعض

• Cosmote  –   وه  مملوكة جزئًيا للدولة اليونانية(  ,كوزموتيه( 

• Vodafone    فودافون 

• Wind           ويند 

• Nova              نوفا 

• HOL             هول   

  الجديدة؟ 
نت لشقتر   وانتر

اك هاتق    تقديم طلب إشتر
 أين يمكنت 

 من ذلك ، يمكنك 
ً
يمكنك زيارة أي فرع أو مركز للمورد الذي تختاره. بدال

إشتر  طلب  ونًيا  إرسال  إلكتر بالمورد    عت  اكك  الخاص    
وئ  اإللكتر الموقع 

 .  
 المعت 

 ما ه  األوراق الالزمة لتقديم الطلب ؟ 
 

بطاقة طلب الحماية  ، أو    بطاقة طلب اللجوء ، أو    ترصي    ح اإلقامة  •

 إن وجد.   جواز السفر ، أو    الدولية المختومة  

بك   • الخاص  يت   
الرص  الرقم  مستند  من     نسخة 

ف  آ.   (

 )  ΑΦΜ.م 

 TAXISnetتاكسيسنيت  نسخة من عقد اإليجار المقدم عت    •

كة من االتصال بك  •  رقم هاتف حتر تتمكن الشر

 معلومة هامة ! 

خط   عىل  للحصول  طلب  تقديم  من    هاتفقبل  التأكد  يجب   ، جديد 

لتفعيل خط    . أو مالك الشقة    عىل المستأجر   رصيد مستحق عدم وجود  

ا دفع مبلغ ماىل   
نت يجب عليك أيضً  توصيل كرسوم  الهاتف واإلنتر

 

 

 

اك      اإلشتر
العامة  الخدمات   ف   

 

 المياه توصيل 

 
     كيف 

  الجديدة تزويد  يمكنت 
 ؟ بالمياه   شقتر

العامة   الخدمات  خالل  من  فقط  اليونان    
ف  المياه  إمدادات  توفت   يتم 

ΕΥΔΑΠ  /ذاب و اي EYAΘ  / افاث   
 

     أين 
ا م  ي تقد يمكنت     طلب 

لشقتر المياه  إمداد  توصيل  عىل  لحصول 
 الجديدة؟ 

 ذلك يعتمد عىل المكان الذي تعيش فيه, وعىل وجه التحديد: 

   
ارجاءف  . مدينة  عدا  ما  اليونان    جميع  مركز    ثيسالونيك  زيارة  إىل  ستحتاج 

)ايذاب(  التابع  عمالء  الخدمة   المياه  كة  شقتك   EYDAPلشر اىل  واألقرب 

فهو  المستأجرة العمالء  خدمة  لمركز  الدقيق  العنوان  عىل  العثور  يمكنك   .

آخر     
ف  الموقع  ا   فاتورةموجود  عت   عنه  تبحث  ان  أو    لمياه 

وئ  : األلكتر

/gr.eydap.www://https     
تغيت  فاتورة إمداد المياه  ,إذا كنت ترغب ف 

ونيا ، يمكنك أيًضا إرسال طلبك   اسمك اىل    . الكتر

ل  نقاط    ثيسالونيك  مدينة  بالنسبة  إحدى    
ف  موعد  حجز  عليك  يجب   ،

)ايفاث(   ل   التابعة  العمالء       EYATHخدمة 
أنجي ف  رقم  شارع    6)    6الك  

Angelaki )     
     26is Oktovriou  6أكتوبر رقم    26شارع  أو ف 

.  المدينةف 

ترغب   المياه اىل اسمك إذا كنت  إمداد  فاتورة  إرسال    تغيت   أيًضا  يمكنك   ،

ونيا   . /https://www.eyath.grاىل:  طلبك الكتر

 لتقديم الطلب ؟ ما ه  األوراق الالزمة  

اإلقامة  • أو    ترصي    ح  اللجوء،  طلب  أو    بطاقة  الحماية  ،  طلب  بطاقة 

 إن وجد.   جواز السفر ، أو    الدولية المختومة  

•   )   .م 
يت   الخاص بك ) آ. ف 

   ΑΦΜنسخة من مستند الرقم الرص 

 TAXISnetصورة عن عقد اإليجار المقدم عت  تاكسيسنيت   •

 . المستأجرة خاصة بشقتك فاتورة مياه    •

 معلومة هامة ! 

ود بالمياه ، يجب التأكد من عدم وجود  رصيد   اك التر  قبل تقديم طلب  اشتر

 ستحتاج لدفع مبلغ  
ً
مستحق   عىل المستأجر السابق أو مالك الشقة.  أيضا

 ماىل   كوديعة تأمي   

 

 اصلوا معناتو 

  : ، يرج  التواصل معنا  استفساراتألي 
وئ  يد االلكتر     االتصالعن طريق  أو  iom_helios_info@iom.int عت  الت 

صباًحا حتر  9من الساعة  WhatsApp / Telegramعت  تطبيقر

  أي وقت آخر    ارساليمكنك أيًضا  عىل األرقام التالية مساًء من اإلثني   إىل الجمعة 3الساعة 
 رسالة عىل أرقام التالية ف 

 اللغات                         أرقام المساعدة   

 العربية                6134 665 690 30 +

+ 30 690 695 6107                 
كية  -الكرمانج    -الصورائ   التر

ية                8980 986 690 30 +  الفرنسية -اليونانية  -اإلنجلت  

 البنجابية  -الهندية  -األردية  - الباشتو  -الفارسية                6125 665 690 30 +

 

https://www.eydap.gr/
https://www.eyath.gr/
https://www.eyath.gr/
https://www.eyath.gr/

