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 .کرنا   اپ  سیٹ   افادیت  لی    ک  اپارٹمنٹ  اپن  

ور   زات ی دستاو   ی ض 

۔  ورت ہے ے رکھن  یک کیا ض   مجھے اپن  ساتھ  کیا چی  

 

 پر لی  گیے اپارٹمنٹ ک لی  حالیہ بجیل کا بل، آپ ک   •
آپ ک لی  

۔  بجیل یک فراہیم کا نمیر ظاہر کرتا ہے

رہائشی اجازت نامہ، یا پناہ ک متالشیوں کا کارڈ، یا مہر لگا ہوا   •

یشن کارڈ  )ٹرائے فولڈ(، یا پاسپورٹ، اگر آپ ک پاس  مکمل رجسیر

۔  ہے

 ف  یم اپن   •
ٓ
۔  (ΑΦΜ) ا  نمیر ک ساتھ دستاویز یک کائی

۔  TAXISnetآپ ک   •  ک معاہدے یک کائی
 لی  

اگر آپ نجر پاور سپالئے کرن  واےل کو درخواست دین  کا فیصلہ   •

، تو آپ ک لی   پر دینے گیے اپارٹمنٹ ےس متعلقہ بجیل ک    ہی 
کرنے

 مییر یک تصویر 

 

 

؟   مجھے اور کس چی   کا خیال رکھنا چاہنے

 کنکشن ک لی  درخواست دین  ےس پہےل، آپ کو یہ 
مجمویع طور پر، نیے

 بنانا چاہن  کہ پچھےل کرایہ دار یا آپ ک اپارٹمنٹ ک مالک یک  
یقین 

۔   نہی  ہے
 غی  ادا شدہ قرض بافے

 طرف ےس کوئے

فراہیم کو ترتیب دین  کا فیصلہ کرنے    اس ک عالوہ، اگر آپ اپن  بجیل یک

 :ہی  تو

ایک نجر فراہم کنندہ۔ آپ کو پوچھنا چاہنے کہ اگر آپ اپن  بجیل   •

یک فراہیم ک معاہدے می  بیان کردہ مدت ےس پہےل اپنا معاہدہ ختم  

 ہی  تو کیا کوئے جرمانہ الگو کیا جائے گا۔ 
 کرن  کا فیصلہ کرنے

اپن  نام ےس بجیل یک فراہیم ک  (۔ آپ کو ΔΕΗ) DEIنیم عوایم  •

معاہدے پر دستخط کرن  اور ضمانت ک طور پر متعلقہ فیس ادا  

۔ گارننر یک رقم کا حساب بجیل ک استعمال  
ی

ورت ہویک کرن  یک ض 

یک تخمین  قیمت پر لگایا جاتا ہے جو ایک صارف دو لگاتار بلوں  

 اور ٹی  
ف یک  ک درمیان استعمال کرے گا، اس کا انحصار سپالئے

۔   دستخط کی  ہی 
 قسم پر ہے جس ک لی  آپ ئ 

 

 فراہیم   یک   بجیل 

 می  اپن  نیے اپارٹمنٹ می  بجیل یک فراہیم کیےس ترتیب دے سکتا ہوں؟ 

اپن  نیے لی   پر دینے گیے اپارٹمنٹ ک لی  بجیل کا کنکشن قائم کرن    •

۔   یز ےس رجوع کر سکیے ہی  ، آپ سپالئرز یک ایک سی  یونائ   ک لی 

 :مارکیٹ می  بجیل فراہم کرن  واےل جو سب ےس زیادہ مشہور ہی  

• DEI (ΔΕΗ ۔  (، جو جزوی طور پر یونائ  ریاست یک ملکیت ہے

 + وولٹ واٹ    •

ون )  •  ( Ήρωνحی 

 ایلپیڈیسن  •

 وولیر   •

گیا )  •  ( Πρωτέργιαپروتی 

و )  • یی 
ٓ
 ( Φυσικό Αέριοفیسیکو ا

 

 فراہیم کو کہاں ےس جوڑ سکتا ہوں؟ می  اپن  نیے اپارٹمنٹ می  بجیل یک  

، آپ اپن  پسند ک پاور    ک لی 
اپن  اپارٹمنٹ می  بجیل کا کنکشن لگائ 

۔ متبادل طور پر، آپ  سپالئر ک کش بیھ فزیکل اسٹور پر جا سکیے ہی 

اپن  منتخب کردہ سپالئر یک متعلقہ ویب سائٹ پر جا سکیے ہی  اور  

انک طور پر اپن  کنکشن یک د ۔ الیکیر  رخواست جمع کر سکیے ہی 

 

 !اہم 

اپن  اپارٹمنٹ )بجیل ک فعال کنکشن ک بغی  اپارٹمنٹس( می  بجیل یک  

 تفصیالت می  ترمیم کرن  اور اکاؤنٹ  
فراہیم کو ترتیب دین  یا کش ذائے

کو اپن  نام )ایک فعال بجیل ک کنکشن واےل اپارٹمنٹس( می  تبدیل کرن  

، آپ کو اپن  مالک  مکان ےس آپ ک ساتھ سب ےس زیادہ شییے کرن   ک لی 

 پر دے رہے ہی  اس ک لی   
۔ آپ جس اپارٹمنٹ کو لی   کو کہنا چاہن 

 جاری کردہ بجیل کا حالیہ بل۔ 

 تالش کرے ی  ہم

۔ آپ مزید تمام اپ ڈیٹس  4:30شام ےس  9:30آپ ہمیشہ صبح  ی ایل سیوں می  تعینات ہماری ٹیموں تک پہنچ سکیے ہی 
ٓ
بجر تک پی  ےس جمعہ تک ہیلیوس ا

www.greece.iom.int اور facebook.com/heliosintegration ۔  پر حاصل کر سکیے ہی 

تھی   یا  / Αθήνα 

یکیسالونیتھ  / Θεσσαλονίκη 

واننہییا  / Ιωάννινα 

سایکارڈ  / Καρδίτσα 

ٹیکر ا،یخان  / Χανιά, Κρήτη 

نے یکر - ونیراکلیا  / Ηράκλειο, Κρήτη 

نے یکر ا،یٹیس  / Σητεία ،Κρήτη 

سایالر  / Λάρισσα 

کاالیتر  / Τρίκαλα 

ایوادیل  / Λειβαδιά 

سیلکیک   /  Κιλκίς 

ن  ییر یک  / Κατερίνη 

 Τρίπολη / طرابلس
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 .کرنا   اپ  سیٹ   افادیت  لی    ک  اپارٹمنٹ  اپن  

 

 یک فراہم 
ی

 پان

  ترتیب دے سکتا ہوں؟می  اپن  نیے اپارٹمنٹ می  پائ  یک فراہیم کیےس  

 EYDAPیونان می  پائ  یک فراہیم کا انتظام ضف عوایم فراہم کنندگان، 
(ΕΥΔΑΠ) اور EYATH (EYAΘ) ۔  ک ذریےع کیا جاتا ہے

یہ اس  می  اپن  نیے اپارٹمنٹ می  پائ  یک فراہیم کو کہاں ےس جوڑ سکتا ہوں؟  
۔ خاص طور پر   :بات پر منحرص ہے کہ آپ کہاں رہنے ہی 

  ک  EYDAP کو  آپ ۔ک تھیسالونییک سوانے  لی   ک شہر بیھ کش ک یونان
، جانا پر پوائنٹ رسوس   قریب ک  اپارٹمنٹ گیے  دینے  پر لی    ک  آپ  جو چاہن 

۔ ، سکیے  کر تالش پتہ صحیح  کا پوائنٹ رسوس پر  بل حالیہ ک  پائ   آپ ہے   ہی 

۔ سکیے  دیکھ پر / HTTPS://WWW.EYDAP.GR اےس آپ یا   واٹر آپ  اگر ہی 

، چاہنے  کرنا تبدیل پر نام اپن   کو اکاؤنٹ سپالئے    آن  درخواست اپن   آپ تو ہی 

۔ سکیے   کرا جمع بیھ الئن  .ہی 

۔ ک تھیسالونییک   ہے  26 یا AGGELAKI /ΑΓΓΕΛΆΚΗ 6 کو آپ لی 
OKTOVRIOU/26ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΊΟΥ 26 می   تھیسالونییک پر EYATH رسوس ک  

ورت یک کرن   ُبک وقت کا  مالقات پر ایک  کش ےس می   پوائنٹس ۔ ض    اگر  ہے

، چاہنے  کرنا تبدیل پر نام اپن   کو اکاؤنٹ  سپالئے  واٹر آپ   اپن   آپ تو ہی 

 :ہی   سکیے  کر جمع بیھ الئن آن درخواست

https://www.eyath.gr/. 

؟  ورت ہے  مجھے اپن  ساتھ کیا رکھن  یک ض 

زت نامہ، یا پناہ ک متالشیوں کا کارڈ، یا مہر لگا ہوا مکمل رہائشی اجا •
یشن کارڈ )ٹرائے فولڈ(، یا پاسپورٹ، اگر آپ ک پاس ہے   ۔رجسیر

• ( ۔  ΑΦΜ)اپن   یم نمیر ک ساتھ دستاویز یک کائی
 ف 
ٓ
 ا

۔  TAXISnetآپ ک  •  ک معاہدے یک کائی
 لی  

 پر لی  گیے اپارٹمنٹ ک لی  پائ  کا  •
 حالیہ بل۔آپ ک لی  

 !اہم 

ک آپ ک اپارٹمنٹ ک   ، تا درخواست دین  ےس پہےل، اس بات کو یقین  بنائی  
۔   غی  ادا شدہ قرض نہی  ہے

 پچھےل کرایہ دار یا مالک پر کوئے

، تو آپ کو    ہی 
اس ک عالوہ، جب آپ اپنا واٹر سپالئے اکاؤنٹ سیٹ کرنے

۔ سیکیورئر ڈپازٹ ک طور پر فیس ادا کرن  یک 
ی

ورت ہویک  ض 

 

 

 

 

نیٹ کنکشن   فون اور انٹر
 

نیٹ کنکشن کیےس سیٹ کر سکتا  می   اپن  نیے اپارٹمنٹ می  فون اور انیر

 ہوں؟ 

یز ےس رجوع کر سکیے ہی    • نیٹ سپالئرز یک ایک سی  آپ فون اور انیر

معلومات طلب کر سکیے  اور ان یک دستیاب پیشکشوں ک بارے می  

۔ سب ےس زیادہ مقبول سپالئرز می  ےس کچھ مندرجہ ذیل ہی    :ہی 

• Cosmote ۔  ، جو جزوی طور پر یونائ  ریاست یک ملکیت ہے

 ووڈافون۔  •

 وینڈ۔  •

 نووا۔  •

 حوول  •

 

نیٹ کنکشن کہاں ےس سیٹ کر سکتا   می  اپن  نیے اپارٹمنٹ می  فون اور انیر

 ہوں؟ 

کش بیھ برانچ یا فزیکل اسٹور پر جا سکیے  آپ اپن  پسند ک سپالئر یک  

۔ متبادل طور پر، آپ اپن  منتخب کردہ سپالئر یک متعلقہ ویب سائٹ   ہی 

۔  انک طور پر جمع کر سکیے ہی   ک ذریےع اپن  کنکشن یک درخواست الیکیر

؟  ورت ہے  مجھے اپن  ساتھ رکھن  یک کیا ض 

یا مہر لگا ہوا مکمل  رہائشی اجازت نامہ، یا پناہ ک متالشیوں کا کارڈ،  •

۔  یشن کارڈ )ٹرائے فولڈ(، یا پاسپورٹ، اگر آپ ک پاس ہے  رجسیر

 ف  یم (  ΑΦΜ• اپن  ) •
ٓ
۔  ا  نمیر ک ساتھ دستاویز یک کائی

۔   TAXISnetآپ ک   •  ک معاہدے یک کائی
 لی  

۔  •  ایک رابطہ نمیر جس پر سپالئے کمپن  آپ تک پہنچ سکنے ہے

 

 !اہم 

درخواست دین  ےس پہےل، اس بات کو یقین  بنائی  کہ آپ  نیے اکاؤنٹ ک لی  

 غی  ادا شدہ قرض نہی   
ک اپارٹمنٹ ک پچھےل کرایہ دار یا مالک پر کوئے

  ،  ہی 
نیٹ اکاؤنٹ سیٹ کرنے ۔ اس ک عالوہ، جب آپ اپنا فون اور انیر ہے

۔ 
ی

ورت ہویک  تو آپ کو کنکشن فیس ادا کرن  یک ض 

  ۔ ں ی ہم ےس رابطہ کر 
 

وں پر پ  گرام ی ل ی ٹ / پ ی واٹس ا  لیدرج ذ ا یپر  iom_helios_info@iom.int ہم ےس برانے مہربائ   ی  سوال ک ل بیھ کش ۔ آپ  ں یبجر تک رابطہ کر  3بجر ےس  9تا جمعہ صبح  ی  نمیر
وں تک بیھ  ۔ ی  چھوڑ سکیے ہ غامیپہنچ سکتھے اور پ مختلف وقتوں پراس نمیر

 

ز   لپ ی ہ  ۔                  ی  زبان        الئن نمیر  
 عرئر   6134 665 690 30 +
تریک - کرمانجر   - سورائ    6107 695 690 30 +  
شیفرانس  - ونائ  ی - یز یانگر   8980 986 690 30 +  
فاریس - پشتو - اردو - ہندی - پنجائر ۔   6125 665 690 30 +  

https://www.eyath.gr/

