
 

Essential Household Contents Grant – Greek 

Επιχορήγηση Βασικών Οικιακών Ειδών  

Η επιχορήγηση Βασικών Οικιακών Ειδών είναι για 
να βοηθήσει τους ανθρώπους οι οποίοι είναι 
ανασφάλιστοι, ή δεν είναι σε θέση να διεκδικήσουν 
αποζημίωση ασφάλισης, με συνεισφορά για την 
αντικατάσταση ή την επισκευή βασικών οικιακών 
ειδών, όπως κρεβάτια, κλινοσκεπάσματα και 
ηλεκτρικά είδη τα οποία έχουν χαθεί ή υποστεί 
ζημιά από μια καταστροφή. 

Διαθέσιμη βοήθεια  
 
Η επιχορήγηση αυτή παρέχει έως και $1.765 δολ. 
για ένα ελεύθερο ενήλικο άτομο και έως $5.300 
δολ. για ζευγάρια/οικογένειες. 

Επιλεξιμότητα 
 
Για να είστε επιλέξιμοι, θα πρέπει να πληρείτε όλα 
τα ακόλουθα κριτήρια: 
•      να ζείτε εντός της πληγείσας περιοχής όπου 
ενεργοποιείται η οικονομική βοήθεια (δεν 
χρειάζεται να είστε Αυστραλός πολίτης) 
•     να είστε ανασφάλιστοι ή να μη μπορείτε να 
διεκδικήσετε αποζημίωση ασφάλισης για να 
αντικαταστήσετε ή να επισκευάσετε τα οικιακά  
σας είδη  
•     να πληρείτε τις (παρακάτω) προϋποθέσεις 
ελέγχου εισοδήματος. 
 

Μπορείτε να είστε ενοικιαστής ή  
ιδιοκτήτης-κάτοικος. 

Έλεγχος εισοδήματος (πόσο εισόδημα έχετε) 
 

Το μικτό (προ φόρων) εβδομαδιαίο εισόδημά σας 
θα πρέπει να είναι μικρότερο από: 
• για ένα ελεύθερο άτομο: $988 δολ. ($51.398 δολ.  
ανά έτος) 
• για ένα ζευγάρι: $1.367 δολ. ($71.061 δολ. ανά 
έτος) 
• για ένα γονέα με ένα παιδί: $1.368 δολ. ($71.110  
δολ. ανά έτος) 
• για ένα ζευγάρι με ένα παιδί: $1.694 δολ. 
($88.111 δολ. ανά έτος). 
(Για κάθε επιπλέον παιδί προσθέσετε επιπλέον 
$327 δολ. ανά εβδομάδα. Για κάθε εξαρτώμενο 
ενήλικα προσθέσετε $378 δολ. ανά εβδομάδα) 

Πώς να υποβάλετε αίτηση 
 

Αν πιστεύετε ότι πληρείτε τα παραπάνω κριτήρια 
επιλεξιμότητας, παρακαλούμε να υποβάλετε 
αίτηση στο διαδίκτυο - μέσω της διαδικτυακής 
τοποθεσίας του Υπουργείου Κοινοτήτων της 
Κυβέρνησης του Κουΐνσλαντ: 
www.communityrecovery.qld.gov.au 
 
Παρακαλούμε σημειώστε ότι δεν μπορείτε να έχετε 
πρόσβαση σ’ αυτή τη σύνδεση / την ιστοσελίδα 
έως ότου ενεργοποιηθεί το Πρόγραμμα Βοηθείας 
Προσωπικών Αντίξοων Συνθηκών. 
 
Αν δεν έχετε την ικανότητα να υποβάλετε αίτηση, 
μέσω διαδικτύου, παρακαλούμε να τηλεφωνήσετε 
στην ανοικτή γραμμή τηλεφωνικής βοηθείας 
Κοινοτικής Ανάκαμψης στο 1800 173 349 ή να 
επισκεφθείτε ένα Κέντρο Κοινοτικής Ανάκαμψης, 
αν είναι ανοικτό. 

Ένας υπάλληλος της Κυβέρνησης του Κουΐνσλαντ 
θα επισκεφθεί το επηρεασμένο σας σπίτι για να 
αξιολογήσει την αίτησή σας. 

Πληρωμή Επιχορήγησης  
 

Εάν η αίτησή σας είναι επιτυχής η επιχορήγησή  
σας θα πρέπει να πληρωθεί με μία από τις 
ακόλουθες μεθόδους: 

•   ηλεκτρονική μεταφορά κεφαλαίων (electronic 
funds transfer - EFT) στον καθορισμένο τραπεζικό 
σας λογαριασμό ή  

•   πληρωμή με επιταγή, μέσω της Κεντρικής 
υπηρεσίας επεξεργασίας του υπουργείου, η οποία 
θα ταχυδρομηθεί στην καθορισμένη  
διεύθυνσή σας. 

Περισσότερες πληροφορίες  
 

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την 
ιστοσελίδα: www.qld.gov.au/communityrecovery  
ή τηλεφωνήστε στο 1800 173 349. 

http://www.communityrecovery.qld.gov.au/
http://www.qld.gov.au/communityrecovery

