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خود  آپارتمان   برای  رفاه   خدمات  اندازی  راه   

 مستندات الزم 

ی باید با خودم داشته باشم؟ چه   ز  چی 

یک قبض برق اخی  برای آپارتمان اجاره ای شما که شماره برق   •

 شما را نشان یم دهد 

نام کامل )سه   • ثبت  یا کارت  پناهجویان،  یا کارت  اقامت،  اجازه 

ز یک  برگ(، یا پاسپورت، در صورت داشت 

 (. ΑΦΜکپی سند با شماره شماره مالیات  )  •

 اجاره تاکسیس نیت شماکپی قرارداد  •

اگر تصمیم دارید به یک منبع برق خصویص درخواست دهید،  •

یک عکس از کنتور برق مربوط به آپارتمان اجاره ای شما به آن  

 نیاز دارید 

•  

م؟  ز دیگری را باید در نظر بگی   چه چی 

ز شوید   به طور کیل، قبل از درخواست برای اتصال جدید، باید مطمت 

شده ای توسط مستاجر قبیل یا صاحب  که هیچ بده پرداخت ن

 .آپارتمان شما باق  نمانده است 

، اگر تصمیم دارید منبع تغذیه خود را با موارد زیر راه اندازی   ز همچنت 

 :کنید

ارائه دهنده خصویص. اگر تصمیم به فسخ قرارداد خود را   •

ز برق خود   زودتر از مدت مشخص شده در قرارداد تامت 

سید  که آیا جریمه ای اعمال خواهد    داشته باشید، باید بیی

 .  شد یا خی 

• DEI   ( نیمه عمویمΔΕΗ  ز برق (. شما باید یک قرارداد تامت 

ز   به نام خود امضا کنید و هزینه مربوطه را به عنوان تضمت 

پرداخت کنید. مبلغ گارانپ  بر اساس ارزش تقریپی مرصف  

ی بسته به نوع عرضه و تعرفه   برق محاسبه یم شود، مشی 

ز دو قبض متوایل مرصف  ای که برا  ی آن امضا کرده اید بت 

 یم کند. 

 

 منبع تغذیه 

 چگونه یم توانم منبع تغذیه را در آپارتمان جدید خود راه اندازی کنم؟ 

برای برقراری اتصال برق آپارتمان تازه اجاره شده خود یم توانید به یک  

ز   ز کننده مراجعه کنید. برخز از محبوب ترین تامت  کنندگان برق  رسی تامت 

 :در بازار یونان عبارتند از

• DEI (ΔΕΗ) .که بخشی از آن متعلق به دولت یونان است ، 

 وات + ولت   •

ون )  •  ( Ήρωνحی 

 الپدیسون   •

 ولتون  •

 (Πρωτέργια)  پرتوریا  •

یکو ایری   • ز  (Φυσικό Αέριο)  فی 

 منبع تغذیه آپارتمان جدیدم را کجا یم توانم وصل کنم؟ 

برق در آپارتمان خود یم توانید به هر فروشگاه  برای راه اندازی اتصال  

، یم  ز ییک منبع برق مورد نظر خود مراجعه کنید. همچنت  ز توانید از  فی 

ز وب کننده انتخاتی خود بازدید کرده و درخواست  سایت مربوطه تأمت 

ونییک ارسال کنید   .اتصال خود را به صورت الکی 

 !مهم 

 

خود )آپارتمان های بدون اتصال    برای راه اندازی منبع تغذیه در آپارتمان

برق فعال( یا برای اصالح هر گونه مشخصات شخیص و تغیی  حساب  

به نام خود )آپارتمان هاتی با اتصال برق فعال(، باید از صاحبخانه خود  

اک بگذارد. مثال قبض برق اخی   ین موارد را با شما به اشی  بخواهید بیشی 

   کنید. صادر شده برای آپارتماتز که اجاره یم

 

 پیدا کردن ما: 

ز ساعت  ید. یم توانید تمام به  ۴:۳۰صبح تا  ۹:۳۰شما همیشه یم توانید از دوشنبه تا جمعه، بت  ی ایل یس های ھیلیوس تماس بگی 
ٓ
بعد از ظهر، با تیم های ما مستقر در ا

  بیابید.  facebook.com/heliosintegration و www.greece.iom.int روز رساتز های بیشی  را در

 

 Αθήνα  /  آتن

 Θεσσαλονίκη  / تسالونییک

 Ιωάννινα  / ایوانینا

 Καρδίτσα  /  کاردیتسا

 

کریپ  خانیا،   /  Χανιά, Κρήτη 

، هراکلیون  Ηράκλειο, Κρήτη  /  کریپ 

، سیتیا  Σητεία, Κρήτη  / کریپ 

 Λάρισσα  / الریسا

 

 Τρίκαλα  / تریکاال

 Λειβαδιά  /  لیوادیا

 Κιλκίς  /  کیلکیس

 Κατερίνη  / کاتریپز 

 Τρίπολη  / طرابلس
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 خود   آپارتمان  برای  خدمات  اندازی  راه 

ز تام   آب   ت 

 چگونه یم توانم منبع آب را در آپارتمان جدید خود تنظیم کنم؟ 

ز آب در یونان فقط از طریق ارائه دهندگان عمویم،   EYDAPتامت 
(ΕΥΔΑΠ) و EYATH (EYAΘ) مدیریت یم شود. 

  از کجا یم توانم منبع آب را در آپارتمان جدیدم وصل کنم؟ به  
ی

این بستیک
 یم کنید. به طور مشخص 

ی
 :دارد که شما کجا زندگ

 خدمات مرکز به باید شما تسالونییک.  بدون یونان در شهری هر برای

EYDAP، ین   یم کنید.   مراجعه دارید ای اجاره که  شما آپارتمان در نزدیکی 
 توانید یم یا کنید پیدا آب  قبض آخرین  در را خدمات نقطه دقیق آدرس توانید

  یم  اگر ./HTTPS://WWW.EYDAP.GR :کنید جستجو زیر  آدرس در ار  آن
ز  حساب خواهید   درخواست توانید یم دهید، تغیی   خود نام به را آب تامت 

ز  آنالین  صورت به را خود  .کنید  ارسال نی 

 AGGELAKI در EYATH خدمات نقاط از ییک در باید شما تسالونییک.  برای

/AGGELAKI ۶ OR ۲۶ IS OKTOVRIOU/۲۶ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΊΟΥ ۲۶ تسالونییک در 

ز  حساب خواهید یم اگر کنید.  رزرو وقت   دهید، تغیی   خود نام به را آب تامت 

 :کنید ارسال زیر آدرس در آنالین  صورت  به را خود درخواست توانید یم

  .https://www.eyath.gr/ 

ی باید با   ز  خودم داشته باشم؟ چه چی 

(، یا برگسه اجازه اقامت، یا کارت پناهجویان، یا کارت ثبت نام کامل ) •
ز یک  ھا۔از این پاسپورت، در صورت داشت 

 (. ΑΦΜکپی سند با شماره مالیات  ) •
 کپی قرارداد اجاره تاکسیس نیت شما  •
 قبض آب اخی  برای آپارتمان اجاره ای شما  •

 !مهم

ز  شوید که هیچ بده پرداخت نشده ای با مستاجر قبل از درخواست، مطمت 
 .یا مالک قبیل آپارتمان شما وجود ندارد

ز آب خود را راه ، زماتز که حساب تامت  ز ای کنید، باید هزینهاندازی یمهمچنت 
 .را به عنوان ودیعه پرداخت کنید

 

 

 

 

نت ی اتصال تلفن و ا   نی 

نت را در آپارتمان جدید خود راه اندازی  چگونه یم توانم تلفن و   اتصال اینی 

 کنم؟ 

نت مراجعه کرده و در   ز کنندگان تلفن و اینی  یم توانید به یک رسی از تامت 

مورد پیشنهادات موجود آنها اطالعات  را جویا شوید. برخز از محبوب ترین  

ز کنندگان موارد زیر هستند  :تامت 

• Cosmote  که بخشی از آن متعلق به دولت یونان است 

 وودافون •

 وییند  •

 نوا  •

 حوال  •

نت را در آپارتمان جدیدم تنظیم کنم؟   کجا یم توانم تلفن و اتصال اینی 

ییک عرضه کننده مورد نظر خود مراجعه  ز یم توانید به هر شعبه یا فروشگاه فی 

طریق وب سایت کنید. از طرف دیگر، یم توانید درخواست اتصال خود را از 

ونییک ارسال کنید   کننده انتخاتی خود به صورت الکی 
ز  .مربوطه تامت 

ی باید با خودم داشته باشم؟  ز  چه چی 

(، یا برگسه اجازه اقامت، یا کارت پناهجویان، یا کارت ثبت نام کامل ) •
ز یک از این  ھا۔پاسپورت، در صورت داشت 

 (. ΑΦΜکپی سند با شماره مالیات  ) •
 قرارداد اجاره تاکسیس نیت شما کپی  •
د  • ز کننده یم تواند با شما تماس بگی  کت تامت   شماره تمایس که رسی

 

 !مهم

ز شوید که هیچ بده پرداخت   قبل از درخواست برای حساب جدید، مطمت 

، هنگام  ز نشده ای با مستاجر یا مالک قبیل آپارتمان شما وجود ندارد. همچنت 

نت خود، باید هزینه اتصال را پرداختتنظیم حساب تلفن و   .کنید  اینی 

ید    با ما تماس بگی 
بعدازظهر دوشنبه تا جمعه تماس   ۱۵صبح تا  ۹زیر از ساعت  واتساپ/تلگرام یا با شماره های  iom_helios_info@iom.int برای هر گونه سوال لطفا با ما از طریق

ز یم توانید در زمان دیگری به شماره ها برسید و پیام بگذارید ید. همچنت   .بگی 
 
 زبان ها  شماره های خط راهنما۔  
                   عرتی    ۳۰۶۹۰۶۶۵۶۱۳۴ +
۔                ترگ –کرمانجی   -سوراتز    ۳۰۶۹۰۶۹۵۶۱۰۷ +  
                 ۔فرانسوی –یوناتز  -انگلیش    ۳۰۶۹۰۹۸۶۸۹۸۰ +
 فاریس - پشتو  - اردو  - هندی – پنجاتی -                  ۳۰۶۹۰۶۶۵۶۱۲۵   +

https://www.eyath.gr/

