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JI BO APARTAMENTA XWE BIKARIYÊN DESTPÊK KIRIN 

BELGEYÊN PÊWÎST 

Divê çi bi min re hebe? 

•  Ji bo apartmana we ya kirêkirî fatûreya elektrîkê ya vê 

dawiyê, ku hejmara teserûfa elektrîkê nîşan died 

• Destûra Rûniştinê, an karta Penaxwazan, an jî karta te 

ya qeydkirinê ya tam (Sêqat) an pasaport, ger yek a we 

hebe 

•  Belgeyê bi hejmara xwe ya AFM (ΑΦΜ) kopî bike 

•  Kopiya peymana kirê ya TAKSnêtê 

• Ger hûn biryar bidin ku serî li dabînkerek taybet a 

elektrîkê bidin, wêneyek pîvana elektrîkê ya ku bi 

daîreya weya kirêkirî re têkildar e 

 

Wekî din divê ez çi li ber çavan bigirim? 

Bi tevayî, berî ku hûn serlêdana girêdanek nû bikin, divê hûn 

pê ewle bin ku ji hêla kirêdarê berê an xwediyê daîreya we 

ve deynek nedaye nemaye. 

Di heman demê de, heke hûn biryar bidin ku dabînkirina 

hêza xwe bi: 

• Pêşkêşkerek taybet. Ger hûn biryar bidin ku peymana 

xwe ji heyama ku di peymana dabînkirina hêzê de hatî 

destnîşan kirin zûtir betal bikin, divê hûn bipirsin gelo 

dê ceza were sepandin. 

• DEI ya nîv-giştî (ΔΕΗ). Pêdivî ye ku hûn bi navê xwe 

peymanek dabînkirina hêzê îmze bikin û wekî garantiyek 

berdêlek têkildar bidin. Mîqdara garantiyê li gorî nirxa 

texmînî ya karanîna elektrîkê ku xerîdar dê di navbera du 

fatûreyên li pey hev de bixwin, li gorî celebê peydakirin û 

tarîfên ku we îmze kirine tê hesibandin. 

TEDARIKA HÊZÊ 

Ez çawa dikarim dabînkirina elektrîkê li apartmana xweya nû 

saz bikim? 

• Ji bo sazkirina girêdana elektrîkê ji bo apartmana weya 

nû kirêkirî, hûn dikarin serî li rêzek pêşkêşkeran bidin. Hin 

dabînkerên elektrîkê yên herî populer ên li bazara 

Yewnanîstanê ev in: 

• DEI (ΔΕΗ), ku qismek jî di destê Dewleta Yewnanîstan de 

ye 

• Watt + Volt 

• Heron (Ήρων) 

• Elpedison 

• Volton 

• Protergia (Πρωτέργια) 

• Fusiko Aerio (Φυσικό Αέριο) 

 

Ez dikarim li ku derê dabînkirina elektrîkê li apartmana xweya 
nû ve girê bidim? 

Ji bo sazkirina girêdana elektrîkê li apartmana xwe, hûn dikarin 

biçin her firotgeha laşî ya dabînkerê elektrîkê ya bijare. Wekî 

din, hûn dikarin serdana malpera têkildar a peydakiroxa xweya 

bijartî bikin û bi elektronîkî daxwaza girêdana xwe bişînin. 

GIRING! 

Ji bo sazkirina dabînkirina elektrîkê li apartmana xwe 

(apartmanên bê girêdana elektrîkê ya çalak) an ji bo 

sererastkirina hûrguliyên kesane û veguheztina hesabê li ser 

navê xwe (apartmanên bi girêdana elektrîkê ya çalak), divê 

hûn ji xwediyê xanî bixwazin ku herî zêde bi we re parve bike. 

fatûreya elektrîkê ya dawî ya ku ji bo daîreya ku hûn bi kirê 

didin hatiye dayîn. 

 

PAQIJ BÛN 

Hûn dikarin her gav ji Duşemê heta Înê, di navbera 9:30-16:30 de, xwe bigihînin tîmên me yên ku li HELIOS ILCs bi cih bûne. Hûn dikarin 

hemî nûvekirinên din li ser www.greece.iom.int û facebook.com/heliosintegration. 

Athena  /  Αθήνα 

Thessaloniki  /  Θεσσαλονίκη 

Ioannina  /  Ιωάννινα 

Karditsa  /  Καρδίτσα 

 

Chania, Crete  /  Χανιά, Κρήτη 

Heraklion, Crete  /  Ηράκλειο, Κρήτη 

Sitia, Crete  /  Σητεία, Κρήτη 

Larissa  /  Λάρισσα 

 

Trikala  /  Τρίκαλα 

Livadia  /  Λειβαδιά 

Kilkis  /  Κιλκίς 

Katerini  /  Κατερίνη 

Tripoli  /  Τρίπολη 

 

mailto:iom_helios_info@iom.int
https://www.dei.gr/
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JI BO APARTAMENTA XWE BIKARIYÊN DESTPÊK KIRIN 

DABÎNKIRINA AVÊ 

Ez çawa dikarim dabînkirina avê li daîreya xwe ya nû eyar 

bikim? 

Peydakirina avê ya li Yewnanîstanê bi tenê bi rêya 
peydekerên gelemperî, EYDAP (ΕΥΔΑΠ) û EYATH (EYAΘ) tê 
birêvebirin. 

Ez dikarim çavkanîya avê ya daîreya xwe ya nû li ku girê 
bidim? Bi cihê ku tu lê dijî ve girêdayî ye. Bi taybetî: 

JI BO HER BAJARÊ YENANANÊ JI LI SALONÎKÎ. Divê hûn biçin 

Noqteya Xizmetê ya EYDAPê ya herî nêzik apartmana xweya 

kirêkirî ye. Hûn dikarin navnîşana rast a Xalê Xizmetê li ser 

fatûreya avê ya herî dawî bibînin, an jî hûn dikarin li ser vê 

yekê bigerin: https://www.eydap.gr/. Ger hûn bixwazin 

hesabê dabînkirina avê li ser navê xwe biguherînin, hûn 

dikarin daxwaza xwe bi serhêl jî bişînin. 

JI BO THESALONIKI. Pêdivî ye ku hûn randevûyekê li yek ji 

Xalên Xizmetê yên EYATH-ê li Aggelaki /Αγγελάκη 6 an 26is 

Oktovriou/26ης Οκτωβρίου 26 li Selanîkî veqetînin. Ger hûn 

bixwazin hesabê dabînkirina avê li ser navê xwe biguherînin, 

hûn dikarin daxwaza xwe bi serhêl jî 

bişînin:https://www.eyath.gr/.   

Çi hewce ye ku ez bi min re hebe? 

• Destûra Rûniştinê, an Karta Penaberan, an Karta Tevahî 

Qeydkirinê (Trifold), an pasaporta bi mohr, heke we 

hebe 

• Kopiya belgeyê bi hejmara weya AFM (ΑΦΜ) 

• Kopiyek peymana kirê ya TAXISnet 

• Ji bo daîreya weya kirêkirî fatûreya avê ya dawî 

 

GIRING! 

Berî ku serîlêdanê bikin, pê ewle bine ku bi kirêdarê berê 

an xwediyê daîreya we re deynek nedaye tune.Di heman 

demê de, gava ku hûn hesabê xweya dabînkirina avê saz 

bikin, hûn ê hewce bikin ku xercek wekî depoya ewlehiyê 

bidin. 

 

 

 

 

 

TELEFON Û INTERNET TÊKIRIN  

Ez çawa dikarim têlefonek û têkiliyek înternetê li apartmana 

xweya nû saz bikim?  

• Ez çawa dikarim têlefonek û têkiliyek înternetê li 

apartmana xweya nû saz bikim? 

•  Cosmote, ku qismekî wê di destê Dewleta Yewnanî de 

ye 

• Vodafone 

• Wind 

• Nova 

• HOL 

Ez dikarim li ku derê têlefon û pêwendiya înternetê li 

apartmana xweya nû saz bikim? 

Hûn dikarin biçin her şax an firotgeha laşî ya dabînkerê 

bijartina xwe. Wekî din, hûn dikarin bi elektronîkî daxwaza 

girêdana xwe bi navgîniya malpera têkildar a dabînkerê xweya 

bijartî bişînin. 

Çi hewce ye ku ez bi min re hebe? 

•  Destûra Rûniştinê, an Karta Penaberan, an Karta Tevahî 

Qeydkirinê (Trifold), an pasaporta bi mohr, heke we 

hebe. 

•  Kopiya belgeyê bi hejmara weya AFM (ΑΦΜ). 

•  Kopiyek peymana kirê ya TAXISnete 

Numreya pêwendiyê ya ku pargîdaniya dabînkerê dikare 

bigihîje we 

 

GIRING! 

Berî ku hûn ji bo hesabek nû serlêdan bikin, pê ewle bin ku bi 

kirêdarê berê an xwediyê daîreya we re deynek nedaye tune. 

Di heman demê de, gava ku hûn têlefon û hesabê xweya 

înternetê saz bikin, hûn ê hewce bikin ku heqê pêwendiyê 

bidin. 

PAQIJ BÛN 

Ji bo pirsekê ji kerema xwe ji roja Duşemê heta Înê ji saet 9:00-3yan û pê ve bi hejmarên iom_helios_info@iom.int an jî li gorî hejmarên 
WhatsApp/Telegramê bi me ra bikevin têkilîyê. Her wiha hûn dikarin di demeke cuda de xwe bigihînin hejmaran û peyamekê bihêlin. 
 

HEJMARÊN XETA ALÎKARIYÊ   ZIMAN 
+ 30 690 665 6134   Arabi  
+ 30 690 695 6107   Sorani - Kurmanji - Turki 
+ 30 690 986 8980   Englizi-Fransi-Yunani 
+ 30 690 665 6125   Farsi - Pashto - Urdu – Hindi- Punjabi  

https://www.eyath.gr/

