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Πρόγραμμα Ασφάλειας και Επανασύνδεσης  
Βασικών Υπηρεσιών  

Το Πρόγραμμα Ασφάλειας και Επανασύνδεσης 
Βασικών Υπηρεσιών παρέχει στους δικαιούχους 
ιδιοκτήτες κύριας κατοικίας οικονομική βοήθεια 
για την επανασύνδεση βασικών υπηρεσιών που 
υπέστησαν ζημιές από μια καταστροφή. 

Διαθέσιμη βοήθεια 
 

Η επιχορήγηση καταβάλλεται σε δύο μέρη, Μέρος 
Α και Μέρος Β. 
 

Το Μέρος Α της επιχορήγησης πληρώνει μέχρι: 
• $200 δολ. για επιθεώρηση της ασφάλειας του 
ηλεκτρισμού  
• $200 δολ. για επιθεώρηση της ασφάλειας του 
φυσικού αερίου 
• $200 δολ. για επιθεώρηση της ασφάλειας  
του νερού 
• $200 δολ. για επιθεώρηση της ασφάλειας της 
αποχέτευσης/σηπτικού συστήματος αποχέτευσης. 
 

Το Μέρος Β της επιχορήγησης πληρώνει έως: 
• $4.200 δολ.* ως συνεισφορά στο κόστος των 
επισκευών αν, κατά τη διάρκεια της επιθεώρησης, 
ο επιθεωρητής εντοπίσει ότι απαιτούνται 
επισκευές, πριν ή μετά την επανασύνδεση μιας 
βασικής υπηρεσίας. 

 

Επιλεξιμότητα 
 

Για να είστε επιλέξιμοι, θα πρέπει να πληρείτε όλα 
τα ακόλουθα κριτήρια: 
 Να καλύπτετε τα παρακάτω κριτήρια 

επιλεξιμότητας του ελεγχόμενου εισοδήματος  
 Να είστε ιδιοκτήτης του ακινήτου στην 

πληγείσα περιοχή όπου έχει ενεργοποιηθεί 
αυτή η επιχορήγηση και να παρέχετε απόδειξη 
ιδιοκτησίας (π.χ. λογαριασμό δημοτικών τελών 
και άλλα έγγραφα)** 

 Να βρίσκεται η κύρια κατοικία σας στην 
πληγείσα περιοχή όπου ενεργοποιείται αυτή η 
επιχορήγηση* 

 Δεν έχετε ασφάλιση για τον σκοπό κάλυψης 
των δαπανών οι οποίες καλύπτονται από 
αυτήν την επιχορήγηση.  

Έλεγχος εισοδήματος (πόσο εισόδημα έχετε) 
 

Το μικτό σας (προ φόρου) εβδομαδιαίο εισόδημα 
θα πρέπει να είναι λιγότερο 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 προσθέστε επιπλέον $327 
δολ. ανά εβδομάδα. Για κάθε εξαρτώμενο ενήλικα 
προσθέστε $378 δολ. ανά εβδομάδα) 

Πώς να υποβάλετε αίτηση 

Αν πιστεύετε ότι πληρείτε τα παραπάνω κριτήρια 
επιλεξιμότητας και χρειάζεστε άμεση βοήθεια, 
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 τηλεφωνική γραμμή 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 σπίτι σας για να αξιολογήσει την 
αίτησή σας. 

http://www.communityrecovery.qld.gov.au/
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Πληρωμή της επιχορήγησης  
 
Η πληρωμή της επιχορήγησης χωρίζεται σε δύο 
μέρη (στο κόστος επιθεώρησης και στο κόστος 
επισκευής). Η πληρωμή μπορεί να γίνει σε σας ή 
στον τεχνίτη που κάνει τις επισκευές. 

Εάν η αίτησή σας είναι επιτυχής, η επιχορήγησή 
σας θα πρέπει να πληρωθεί με μία από τις 
ακόλουθες μεθόδους, μέσω της Κεντρικής 
υπηρεσίας επεξεργασίας του υπουργείου με: 

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

 πληρωμή με επιταγή, η οποία θα 
ταχυδρομηθεί στην καθορισμένη  
διεύθυνσή σας.  

Οι πληρωμές για τις επιθεωρήσεις και τις 
επανασυνδέσεις μπορεί να γίνουν μόνο όταν ο 
αιτών παρέχει στο Υπουργείο μια απόδειξη για την 
εργασία ή ο τεχνίτης παρέχει ένα τιμολόγιο 
απευθείας στο Υπουργείο. 
 

Οι πληρωμές για τις επισκευές μπορεί να γίνουν 
μόνο αφού παραχθεί στο Υπουργείο μια προσφορά 
για τις επισκευές από έναν αδειούχο εργολάβο και 
έχει εγκριθεί η επιχορήγηση. Είναι σημαντικό να 
επιβεβαιώσετε το δικαίωμά σας γι’ αυτή την 
επιχορήγηση, πριν από την έναρξη των εργασιών 
στο ακίνητό σας. 
 
* Δεν χρειάζεται να είστε Αυστραλός πολίτης. 
** Εάν η τεκμηρίωση έχει χαθεί στο διαδηλωμένο 
συμβάν, ενημερώστε τον Υπάλληλο του Υπουργείου, ο 
οποίος θα σας βοηθήσει. 
 

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

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

