
   Tigrinia Version 

 

 

 

 

ብዛዕባ ማሕበራዊ  አገልግሎታት ምእታው 

አገደስቲ ሰነዳት  

እንታይ ዓይነት ሰነዳት ምሳይ ክህልወኒ ይግባእ፡ 

• ናይቲ ዝተኻረኹሞ መንበሪ ገዛ  ሓደ አብ ቀረባ እዋን ዝወጽኤ 

ናይ ኤሌትሪክ ሕሳብ መኽፈሊ  ሰነድ፡አብ ልዕሊኡ ናይ 

አቅርቦት ቁጽሪ  ናይ ኤሌትሪክ ዝገልጽ ፡ 

• መንበሪ ፍቃድ ወይ ማሕተም ዘለዎ ናይ ዓለም ለኻዊ  

ሓታታይ ዑቅባ( ኦዝ ፋይስ)ወይ ድማ እንድሕር አሊዩኩም 

ፓስፖርት፡ 

• ፎቶኮፒ ናይ ግብሪ መለለዪ ቁጽሪ (ΑΦΜ)ኹም 

• ቅዳሕ  አብ TAXISnet ዘእተኹሞ ናይ ገዛ ኽራይ ውዕል ፡ 

• እንድሕር አብ ናይ ግሊናይ ኤሌትሪክ ጽዓት አቅራቢ ትካል 

ማመልከቻ ከተእትዉ እንድሕር ወሲንኩም ሓንቲ ሰእሊ 

ናይቲ ዝተኻረኹሞ ገዛ ናይ ኤሌትሪክ ቆጻሪ፡  

 ካልእ አብ ግምት ከእትዎ ዝግባአኒ ነገር እንታይ አሎ ? 

ቅድሚ ማመልከቻ ናይ ምቅጻል ኤሌትሪክ ምእታውኩም ናይ ግድን 

እቲ ቅድሜኹም ዝነበረ ተኻራያይ ወይድማ እቲ ዋና ገዛ ዘይከፈልዎ 

ዕዳ ከምዘየለ ከተረጋግጹ ይግባእ፡ብተወሳኺ እንድሕር ናብ 

ምስምማዕ ገጽኩም ኮይንኩምሞ እንድሕር ወሲንኩም፡ 

•  ናይ ግሊናይ ኤሌትሪክ ጽዓት አቅራቢ፡ ብዘይካቲ አብ 

መጀመርያ ዝገበርኩሞ ናይ ግዜ ገደብ ውዕል አቅርቦት ናይ 

ኤሌትሪክ ቅድሜኡ ብአጋጣሚ ከተቋሩጹ እንድሕር ደሊኹም 

ናይ ግዜ ገደብ ከህልወኩም ይኸእልዶ?ክትሓቱ አለኩም፡ 

• ምስ ናይ ገለ እጃሙ ናይ መንግስታዊ ትካል ማለት ምስ  

ΔΕΗ፡ ውዕል ናይ አቅርቦት ኤሌትሪክ ጸዓት ብስምኩም 

ምግባርን ከምኡውን ምክፋል ናይ 

ውሕስነት(warranty)ከድልየኩም እዩ፡እቲ ናይ ውሕስነት ዋጋ 

ዝግመት በናይ ሓደ ተጠቃማይ አብ ውሽጢ ክልተ ወርሒ 

ዝጥቀመሉ ሃልኪ ናይ ኤሌትሪክ ጸዓት ሕሳብ  እዩ ዝግመት፡

ከመኡውን ከከምቲ ዓይነት ናይቲ ምቅጻልን አከፋፍላን ናይቲ 

ዝፈረምኩምሉ ይውሰን፡ 

ብዛዕባ ኤሌትሪክ  ምእታው 

አብቲ ሓድሽ ዝአተኹዎ ገዛ ኤሌትሪክ ብኸመይ ከእቱ ይኸእል፡ 

አብ ቀረባ እዋን አብ ዝተኻረኹሞ መንበሪ ገዛ ኤሌትሪክ ከተእትዉ ምሰ 

እትደልዩ አብዞም አብ ታሕቲ ተገሊጾም ዘለዉ አቅረብቲ ኤሌትሪክ 

ከተመልክቱ ትኸእሉ ኢኹም፡ገለ ካብቶም ፉሉጣት አብ ናይ ግሪኽ ዕዳጋ 

ዝርከቡ ናይ ኤሌትሪክ ጽዓት አቅረብቲ እዞም ዝስዕቡ እዮም፡ 

• ΔΕΗ (ገለ እጃሙ  ናይ መንግስቲ ግሪኽ ዝኾነ ) 

• Watt + Volt 

• Ήρων(ኢሮን) 

• Elpedison 

• Volton 

• Πρωτέργια(ፕሮተርጊያ) 

• Φυσικό Αέριο (ፊሲኮ አየሮ) 

 አብቲ ሓድሽ መንበሪ ገዛይ ማመልከቻ ኤሌትሪክ ንምእታው 

ማመልከቻ  አበይ  ከእቱ ይኸእል ፡ 

 አብ መንበሪ ገዛኹም ኤሌትሪክ ከተእትዉ ምሰ እትደል  አብ 

ዝመረጽኩሞ ናይ ኤሌትሪክ ጽዓት አቅረብቲ ትካል ብአካል ብምኻድ 

ከተዛራርብዎም ትኸእሉ ኢኹም፡ከም አማራጺ ናይቲ ዝመረጽኩሞ 

ትካል አቅራቢ ጽዓት ድህረገጽ ብምውካስ በኤሌትሮኒካዊ መንገዲ 

ማመልከቻ ክትገብሩ ትኸእሉ ኢኹም: 

አገዳሲ! 

 አብ መንበሪ ገዛኹም ኤሌትሪክ ከተእትዉ (እቲ መንበሪ ገዛኹም 

ኤኬትሪክ ዝተቀጸለ እንድሕር ዘየለ) ወይ ድማ ነቲ ሕሳብ ናይ 

ኤሌትርሪክ  ናብ ናይ ናትኩም ውልቃዊ ሽም ክትቅይርዎ ምስትደልዩ 

(እቲ መንበሪ ገዛኹም  ኤሌትሪክ ዘለዎ እንድሕር ኮይኑ  )ናይ ግድን 

ነቲ ዋና ገዛ ብምውካስ አብ ቀረባ እዋን ዝወጸ ናይ ኤሌትሪክ መኽፈሊ 

ሰነድ ናይቲ ዝተኻረኹሞ መንበሪ ገዛ ክትሓቱን ብሓባር ክትርእይዎ 

ይግባእ፡ 

 

 

 
አበይ ክትረኽቡና ትኸሉ  

ኩሉ ግዜ ካብ ሶኑይ ክሳብ ዓርቢ ካብ ሰዓት 9.30 ንግሆ ክሳብ 16:30 ንአሃዱና አብ ማእከን ናይ ምውህ ሃድ ሕብረተሰብን አብ ናይ ትምህርቲ ማእከን ከመኡውን ንዝበለጸ 

ሓበሬታታት አብ www.greece.iom.int ከመኡውን facebook.com/heliosintegration. 

Athens  /  Αθήνα/አቴንስ 

Thessaloniki  /  Θεσσαλονίκη/ተሳሎኒኪ 

Ioannina  /  Ιωάννινα/የዋኒና 

Karditsa  /  Καρδίτσα/ጋርዲቻ  

 

Chania, Crete  /  Χανιά, Κρήτη/ኻንያ ክሪቲ 

Heraklion, Crete  /Ηράκλειο, Κρήτη ኢራክሊዮ 

Sitia, Crete  / Σητεία, Κρήτη/ሲቲያ ክሪቲ 

Larissa  / Λάρισσα/ላሪሳ 

 

Trikala  / Τρίκαλα/ትሪካላ 

Livadia  / Λειβαδιά/ሊቫድያ 

Kilkis  / Κιλκίς/ኪልኪስ 

Katerini  /  Κατερίνη/ካተሪኒ 

Tripoli  / Τρίπολη/ትሪፖሊ 
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   Tigrinia Version 

 

 

 

ብዛዕባ ማሕበራዊ  አገልግሎታት ምእታው 

 

ምቅጻል ማይ  

አብቲ ሓድሽ መንበሪ ገዛይ ብኸመይ መንገዲ ማይ ከእቱ ይኸእል? 

 

አብ ግሪኽ  አገልግሎት ናይ ማይ አቅርቦት ብመንገዲ መንግስታዊ ትካል  

ΕΥΔΑΠ ከመኡውን EYAΘ ጥራይ እዩ ዝቀርብ፡ 

 

 አብቲ ሓድሽ መንበሪ ገዛይ ናይ ማይ አቅርቦት ንምቅጻል አበይ 

ማመልከቻ ክገብር ይኸእል? ከከምቲ ትነብሩሉ ከባቢታት ይፈላለ እዩ፡ 

አብ ግሪኽ ብዘይካ ናይ ተሳሎኒኪ ናይ ዝኾነ ይኹን ከተማ  ፡አብ 

ቀረባኹም አብ ዝርከብ ትካል ናይ ተገልገልቲ  አገልግሎት ውህበት 

ΕΥΔΑΠ ብምኻድ ክትውከሱ ትኸእሉ ኢኹም፡አድራሻ ናይቲ አብ 

ቀረባኹም ዝርከብ  ትካል ናይ ተገልገልቲ  አገልግሎት ውህበት ካብቲ 

አብ ቀረባ እዋን ዝወጸ ናይ ማይ ክፍሊት ሰነድ  ወይ ድማ አብ 

https://www.eydap.gr/. ክትረኽብዎ ትኸእሉ፡እንድሕር ነቲ ሕሳብ 

ናይ ማይ አቅርቦት ብስምኩም ክትቅይርዎ እንድሕር ደሊኹም 

በኤሌትሮኒካዊ  መንገዲ ማመልከቻ ክትገብሩ ትኸእሉ ኢኹም። 

ናይ ተሳሎኒኪ ዝምልከት፡ካብተን ዘለዋ ትካላት ናይ ተገልገልቲ  

አገልግሎት ውህበት ΕΥΑΘ ቆጸራ ክትዓጽዉ አለኩም፡እተን ትካላት 

ዝርከቡሉ አድራሻ  Αγγελάκη 6 ወይ ድማ 26ης Οκτωβρίου 26 

አብ  ተሳሎኒኪ እዩ፡ እንድሕር ነቲ ሕሳብ ናይ ማይ አቅርቦት 

ብስምኩም ክትቅይርዎ እንድሕር ደሊኹም በኤሌትሮኒካዊ  መንገዲ 

ማመልከቻ ክትገብሩ ትኸእሉ ኢኹም። https://www.eyath.gr/.   

እንታይ ዓይነት ሰነዳት ምሳይ ክህልወኒ ይግባእ? 

• መንበሪ ፍቃድ ወይ ማሕተም ዘለዎ ናይ ዓለም ለኻዊ  

ሓታታይ ዑቅባ( ኦዝ ፋይስ)ወይ ድማ እንድሕር አሊዩኩም 

ፓስፖርት፡ 

• ፎቶኮፒ ናይ ግብሪ መለለዪ ቁጽሪ (ΑΦΜ)ኹም፡ 

• ቅዳሕ  አብ TAXISnet ዘእተኹሞ ናይ ገዛ ኽራይ ውዕል ፡ 

• ናይቲ መንበሪ ገዛኹም አብ ቀረባ እዋን ሕሳብ ናይ ማይ 

ዝተኸፍለሉ ሰነድ፡  

 አገዳሲ! 

ቅድሚ ማመልከቻ ናይ ምቅጻል ማይ ምእታውኩም ናይ ግድን እቲ 

ቅድሜኹም ዝነበረ ተኻራያይ ወይድማ እቲ ዋና ገዛ ዘይከፈልዎ ዕዳ 

ከምዘየለ ከተረጋግጹ ይግባእ፡ 

ብተወሳኺ ከም ናይ ውሕስነት(warranty) ዝኽፈል ቅድመ ክፍሊት 

ክትከፍሉ ከምዘለኩም ክትፈልጡ ይግባእ፡ 

 

ምቅጻል ስልክን ኢንተርኔትን 

አብቲ ሓድሽ መንበሪ ገዛይ ብኸመይ መንገዲ  ስልክን ኢንተርኔትን ከእቱ 

ይኸእል? 

አብዞም አብ ታሕቲ ተገሊጾም ዘለዉ አቅረብቲ ስልክን ኢንተርኔትን   

ከተመልክቱ ትኸእሉ ኢኹም፡ከመኡውን አብዚ እዋን እዚ ንዘለዎም  ጽቡቅ 

ዋጋ ዕዳጋ ክትሓቱ ይግባእ፡  ገለ ካብቶም ፉሉጣት አብ ዕዳጋ ዝርከቡ ናይ 

ስልክን ኢንተርኔትን   አቅረብቲ እዞም ዝስዕቡ እዮም፡ 

• Cosmote((ገለ እጃሙ  ናይ መንግስቲ ግሪኽ ዝኾነ ) 

• Vodafone 

• Wind 

• Nova 

• HOL 

አብቲ ሓድሽ መንበሪ ገዛይ ማመልከቻ ንስልክን ኢንተርኔትን ንምእታው 

ማመልከቻ  አበይ  ከእቱ ይኸእል ? 

• አብ ዝመረጽኩሞ ናይ አቅረብቲ ቅርንጫፍ ወይ ቀንዲ ትካል 

ብአካል ብምኻድ ከተዛራርብዎም ትኸእሉ ኢኹም፡ከም አማራጺ 

ናይቲ ዝመረጽኩሞ ትካል አቅራቢ ናይ ስልክን ኢንተርኔትን ድህረገጽ 

ብምውካስ በኤሌትሮኒካዊ መንገዲ ማመልከቻ ክትገብሩ ትኸእሉ 

ኢኹም፡ 

 እንታይ ዓይነት ሰነዳት ምሳይ ክህልወኒ ይግባእ/? 

• መንበሪ ፍቃድ ወይ ማሕተም ዘለዎ ናይ ዓለም ለኻዊ  

ሓታታይ ዑቅባ( ኦዝ ፋይስ)ወይ ድማ እንድሕር አሊዩኩም 

ፓስፖርት፡ 

• ፎቶኮፒ ናይ ግብሪ መለለዪ ቁጽሪ (ΑΦΜ)ኹም፡ 

• ቅዳሕ  አብ TAXISnet ዘእተኹሞ ናይ ገዛ ኽራይ ውዕል ፡ 

• ሓደ ቁጽሪ ስልኪ መራኸቢ፡ብገለ አጋጣሚ እቲ ካምፓኒ ክረኽበኩም 

ምስ ዝደሊ ንመራኸቢ፡ 

አገዳሲ! 

ቅድሚ ማመልከቻ ናይ ምቅጻል ስልክን ኢንተርኔትን ምእታውኩም ናይ 

ግድን እቲ ቅድሜኹም ዝነበረ ተኻራያይ ወይድማ እቲ ዋና ገዛ 

ዘይከፈልዎ ዕዳ ከምዘየለ ከተረጋግጹ ይግባእ፡  ከመኡውን ነቲ መስመር 

ንምኽፋትን አገልግሎት ንክጅምርን ክትከፍልዎ ዝግባአኩም ክፍሊት 

አሎ። 

  ምሳና ተራኸቡ 

ንዝኾነ ይኹን ሕቶታት ምሳና ንምርኻብ አብ iom_helios_info@iom.int  ወይ ድማ አብዞም ዘለዉ ስልኪ ቁጽርታት ካብ ሶኑይ ክሳብ ዓርቢ ካብ ሰዓት 9ናይ ንግሆ፡ ክሳብ ሰዓት3 

ድሕሪ ቀትሪ  ክትረኽቡና ትኸእሉ፡ከምኡውን አብ ዝደለኹሞ እዋን አብ ታሕቲ አብ ዝተገልጹ ቁጽርታት WhatsApp/Telegramአብ ዝደለኹሞ እዋን መልእኽቲ ክትገድፉ ትኸእሉ 

ኢኹም። 
 

ቁጽሪ መስመር ናይ ሓገዝ (HELPLINE)ቋንቋታት   

+ 30 690 665 6134  Αραβικά ዓረብ 

+ 30 690 695 6107  Σοράνι - Κιρμάντζι – Τουρκικά ሶራኒ-ኪርማንጂ-ቱርኪ 

+ 30 690 986 8980  Αγγλικά - Ελληνικά – Γαλλικά ኢንግሊሽ-ግሪኽ-ፈረንሳይ 

+ 30 690 665 6125  Φαρσί - Παστό - Ουρντού – Χίντι- Παντζαμπί ፋርሲ-ኡርዱ-ሒንዲ 

https://www.eydap.gr/
https://www.eyath.gr/
mailto:iom_helios_info@iom.int

