Kurmanji Version

NENTANNE B APNEPNEKIY IN LI YONAN
WHI DIKARI JI BO BELAWAN BIKIN?
AFM/ΑΦΜ

HESABÊ BANKÊ

Ez dikarim ku AFM-ê bigihînim çi?

Ez dikarim hesabek bankek vekim?

Li Daîreya Bacê (DOY / ΔΟΥ) herî nêzîk hûn li ku derê dijîn. Her
çend serlêdan ne hewce ye, divê hûn di navbera 9ê êvarê û
1ê êvarê de biçin ofîsa bacê - demjimêrên vekirinê yên her
nivîsgehê berî serdana xwe kontrol bikin.

Bankeyên herêmî yên herî populer ev in:

Banka piraes

Ma ez çi hewce dikim ku bi min re hebe?




Banka Alpha

Destûra Niştecîh an Karta Qeydkirina Dawî ya
Stamped
Proof Navnîşanê (wekî wekî billetek karûbar an
daxuyaniyek domdar ji hêla mêvandar an xwediyê
xwedan).

GIRING!

Banka Neteweyîya Ye wnanîstanê
Eurobank
Ma ez çi hewce dikim ku bi min re hebe?

Piştî weşandina AFM-ê, divê hûn ji bo jimara xwe ya sereke
bixwazin (Kleidarithmos/Κλειδάριθμος), ku dihêle hûn
têkevin Taxisnet, malpera fermî ya Desteya serbixwe ya ji bo
hatinên gelemperî (AADE/ΑΑΔΕ), li wir hûn dikarin hemî
çalakiya xwe ya têkildarî bacê bişopînin. , tevî danezanên
bacê, peymanên kirrînê, hwd








Heke hûn li navendek rûniştinê vekirî rûniştin, di her
danûstendinê de bi karûbarên gelemperî an peydakiroxên
karûbarên taybet (i. Bankan) re alîkar e ku heke hûn di
rûniştina ESTIA de bimînin pêşkêşî belgeya karûbarê an
belgeyek navnîşanê bikin.



PAQIJ BÛN
Ji bo her pirsê ji kerema xwe bi me re têkilî daynin
iom_helios_info@iom.int an li WhatsApp jêrîn hejmar ji 9ê
êvarê Duşemiyê heya 9ê êvarê Roja Înê; hûn dikarin her weha
hejmaran bi rengek cuda digihîjin dem û mesajek bihêlin:
WHATSAPP NUMBER
+ 30 690 665 6134
+ 30 690 695 6107
+ 30 690 986 8980
+ 30 690 665 6125



ZMANEN
Erebî - Kurmanji - Soranî
Urdu - Hindi - Punjabi
English - Greek - Fransî
Farsi - Pashto





Destûrnameya rûniştinê an Karta Qeydkirina Dawî û
pasaporta xwe stendin, heke we yek heye
Bi hejmara AFM-ê belgeya xwe kopî bikin
Verîfkirina navnîşanê (wekî wekî billetek karûbar an
daxuyaniyek domdar ji hêla mêvandar an xwediyê
xwedan)
Airketek ji pargîdaniya weya mobîl re ku îspat dike ku
hejmara telefona we di bin navê we de an sertîfeyek
ji pargîdaniya xweya desta tê navnîş kirin ku dibêje ku
hejmara telefona we di bin navê we de hatî tomarkirin
Ger hûn bixebitin, delîlên saliya xwe didin (an
diruşmeyan bidin an jî nameyek ji kardêrê xwe
bistînin)
Heke hûn bêkar in, kopiyek ji karta xwe ya bêkariyê ya
ji Ofîsa Karûbarên Grek (OAED)
Qedexeya baca we (ekkatharistiko eforias /
εκκαθαριστικό εφορίας) an daxuyaniyek domdar ya
ku we li Yewnanîstanê bacê nedaye.
Danezana we ya beşdarê projeya HELIOS-ê îmze kir.

GIRING!
Dibe ku hin banka depoya kêmtirîn daxwaz bikin (i. 5-30 €)
da ku hesabek nû vekin. Tecrubeya vekirina hesabê bankê
li Yewnanîstanê ji şaxê ji çaxê cûda ye.

Kurmanji Version

NENTANNE B APNEPNEKIY IN LI YONAN
HI DIKARI JI BO APIRMENTNENTN DIKARIN?
LI SER APARIY

D FYARBEKE APARTAMA

Peymana kirrînê çi ye?

Ez li kû dikarim li malekê bigerin?


Rental signs li li derdora taxê

Peymanek kirêdariyê (misthotirio / μισθωτήριο)
peymanek di navbera hemiyan de ye partiyên ku beşdarî
kirêkirina xaniyek ku maf û peywirên xwe ji bo dema ku
di peymanê de hatî destnîşan kirin di nav de ne.



Serhêl di hewşa apartmanê ya HELIOS de,
www.heliospiti.com (EN)
Li malperên herêmî, yên wekî: xe.gr (bi îngilîzî û
grekî), spitogatos.gr (EN / GR), tospitimou.gr (EN /
GR), spiti24.gr (EN / GR / AR / FR), spiti360.gr (EN
/ GR), plot.gr (EN / GR)
Rojnameyên herêmî û neteweyî xaniyek beşa
navnîşkirina weşandin (Ενοικιάζονται).
Ajansên nekêşbar [ew ê mûçeyek ji bo karûbarên
xwe bistînin - bi gelemperî nirxa kirê ya mehek]
Medya Civakî, wekî Facebook Marketplace
Agahdariya ji heval, malbat, civak.

Berî ku wê îmze bikin pê ewle bine ku hûn hemî bendên
peymana kirrînê fêm kirine.








GIRING!
Mesrefên kirêgirtinê dibe ku li gorî bajar û devera ku
hûn lê digerin xaniyek cûda dibe û bi gelemperî li
navendên bajarên mezin (wekî Athîn û Selanîkî) pir biha
ne.Hemû malên ku rûniştinê parve dikin tê pêşniyar
kirin ku xwedanxanî destnîşan bikin ku hejmara mirovê
herî zêde mirovên ku dikarin li rûniştinê bimînin, û her
weha navên hemî niştecîhan li ser kirrînê destnîşan
bikin.

Afteri dibe ku piştî ku ez peymanek kirêgirtinê imza
dikim?
Piştî ku kopiyek hişk ya peymana kirêgirtinê îmze kir, hûn
hewce ne ku van gavan temam bikin:
ASTA 1 AnKopkek orîjînal a lihevkirinê bin.
ASTA 2 Xwediyê xaniyê dê lihevhatinê barkirin Taxisnet .
ASTA 3. Pêdivî ye ku hûn li Taxisnet îmza bikin da ku
lihevhatina kirêya serhêl qebûl bikin.
ASTA 4. Dema ku hûn kopiyek hişk ya lihevhatina
kirêkirinê îmze bikin, ji we re tê xwestin ku ji we re 1 an
2 mehan kirê daynin pêşîn wekî depoya ewlehiyê. Heke
di demên xanî de tunene zirar an deynên nedîtî yên li
benda xanî hene, dravê ewlehiyê li dawiya kirê vedigere.
GIRING!
Bi xwediyê xanî re zelal bikin ku hûn daneyên kesane yên
li ser fatûreyên komeleyê biguherînin.

K WH YE D USYE DIKE
Hûn dikarin her gav tîmên me li Navendên Integrasyon û Fêrbûnê ji Duşem heta Fridaynê ji saet 09.30 ve bibînin heya nîvro
16.30.
Athens / Αθήνα
Thessaloniki / Θεσσαλονίκη
Ioannina / Ιωάννινα
Karditsa / Καρδίτσα

Chania, Crete / Χανιά, Κρήτη
Heraklion, Crete / Ηράκλειο, Κρήτη
Sitia, Crete / Σητεία, Κρήτη
Larissa / Λάρισσα

Hûn dikarin ji nûve bikin www.greece.iom.int û facebook.com/heliosintegration.

Trikala / Τρίκαλα
Livadia / Λειβαδιά
Kilkis / Κιλκίς
Katerini / Κατερίνη
Tripoli / Τρίπολη

